
Hybridstaten
Vestens stater er i gang med et gigantisk prosjekt. I sin higen etter å lage den perfekte konstruksjon 
som kan ivareta alle menneskers rettigheter, alle bankers kapitalbehov, alle selskapers behov for 
arbeidskraft og handlefrihet samt klodens miljø og helsetilstand, ofres alle konsepter om suverenitet
fra nasjon til individ. Fremmedgjøring og utenforskap har blitt dagligdagse begreper. Apati og 
narssisisme er i ferd med å utslette det suverene individet. Demokratiet står i fare for å bli kjørt av 
veien (brolagt med gode intensjoner).

Mange har nok ønsket å gjøre noe med denne utviklingen. Mange har prøvd å starte egne partier. 
Mange har stiftet organisasjoner og jobbet med aktivisme. Men staten har blitt globalisert. Om 
millioner marsjerer og demonstrerer i Londons gater, vil ikke den engelske regjeringen snu. Den har
internasjonale forpliktelser. Og uten disse forpliktelsene, kunne den jo ikke ha samarbeidet effektivt
med andre parter. Alliansene og traktatene binder. Folket som makt, forsvinner.

Det er på tide med en ny løsning. En moderne løsning, selv om dette kanskje høres ut som en klisjé.
Elbilen var allerede skapt ved forbrenningsmotorens fødsel, men status quo krevde olje. Løsningen 
ble omsider hybridbilen. Med dette som analogi, foreslår jeg hybridstaten som løsning på status 
quo's avhengighet til internasjonale avtaler. Hybridstaten vil gi rom til løsningen som eksisterte før 
det moderne demotratiet; folkestyre. Hybridstaten vil tillate folk reell makt i sine individuelle liv fra
dag til dag, mens "oljen pumper gjennom de globaliserte årene" til det som for alle formål kan 
kalles verdensstaten.

Hybridstaten har ingen forpliktelser
Staten skaper lover og regler for å forme samfunnet etter maktens interesser. På et tidspunkt var 
denne makten reflektert i befolkningen gjennom valg og organisasjonsliv. Det frie ord sørget for at 
hvert individ med en stemme kunne gjøre seg hørt. Kretsløpet fra ytring til samfunnets bevegelse 
satte pulsen på det vitale demokratiet. Men til tross for det demokratiske idealet har krestløpet aldri 
vært vitalt i lengre perioder på et nasjonalt plan.

Hybridstaten er til for det lokale mennesket. Den skal utvikles som en agent for enkeltmennesket, 
slik at dette individet skal kunne leve livet sitt mest effektivt, friest og høyst sosialt.

Den desentraliserte "Smart City" modellen
Mange tenker nok på en totalitær dystopi eller utopi når "Smart City" uttrykket blir nevnt. Den 
selvorganiserende, teknologiske byen er skildret i mang en science fiction historie. Men i 
hybridstaten legges det til et ekstra lag der alle borgerne blir likeverdige aktører i et stort 
tjenestenettverk. Dette tillater menneskene å forbedre sin egen nyttighet, sitt manøvreringsrom og 
sin egen suverenitet.

Den desentraliserte modellen gjør ikke bare privatpersoner til statsaktører, men private selskaper får
også muligheten til å konkurrere på tjenestemarkedet ved å tilby sine innovasjoner for benytting av 
statens institusjoner.



Appifiseringen av staten via åpne standarder
For å kunne tillate en desentralisert anvendelse og interaksjon med staten må det implementeres 
systemer med åpne standarder i institusjonene. Slik kan private aktører utvikle teknologier som 
leser og skriver til statens organer gjennom disse standardene.

API, Application Programming Interface, er en måte å spesifisere hvilken data som kommuniserer 
hvordan mellom to eller flere systemer. Man bruker API'er i dag i alle dataløsninger. Da staten 
samler og organiserer uhorvelig mye data, er API'er for denne en naturlig justering for å forenkle og
tilgjengeliggjøre informasjonen til befolkningen.

Hybridstaten åpner for positiv samfunnsevolusjon
Ved at man åpner for direkte innovasjon inn i staten via hybridstatens teknologiske fasiliteter, 
muliggjør man også en evolusjonistisk utvikling av tjenestetilbud, borgersikkerhet og personvern. 
Staten får en "app store" der alle borgerne kan bidra med løsninger uten å måtte inneha lovgivende 
myndighet. Her kan det utkrystallisere seg en banebrytende utvikling som vil være siluetten av den 
"femte statsmakt", internettet av mennesker (IoP). Denne har makten til å forenkle, og vil raskt 
avsløre problemer i statsapperatet. Den vil gjøre det lettere å kartlegge statens svakheter, og 
teknologien vil kunne holde i gang en intelligent "feedback loop" mellom befolkningen og 
statsoverhodene.

Hvordan skapes hybridstaten?
Hybridstaten er allerede under utvikling. Programmerere og ingeniører over hele verden jobber på 
dette "Manhattan-prosjektet" uten at de vet det. I Norge finnes det flere "Smart City" prosjekter der 
hybridstat teknologien vil introduseres allerede i år.

For å få hybridstaten bygget på en mest mulig demokratisk måte bør borgerne i hver by ta kontakt 
med teknologene på den ene siden, og politikerne på den andre. Disse må være med i løkken for at 
utviklingen skal egne seg for alle parter. I Stavanger starter Nordic Edge Expo #2 i oktober, 2016. 
Her vil politikere, selskaper og investorer samles for å utbedre sin forståelse av hva en smartby er. 
Her vil underskrivende også delta, med en lansering av vårt perspektiv på fremtidens hybridstat.

For mer informasjon, se på http://wavesofthefuture.org.
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