
Global Union! 

Vuodenvaihteessa 2994–2995 Euroopan ja Afrikan federaatiot muodostivat yhteisen valtioliiton, Global 

Union, jotta ihmisiillä ja tavaroilla olisi vapaampi liikkuvuus. Ideana on tutustuttaa ihmiset vieraisiin kansoihin. 

Tämä on rauhanvälittäjä Oscar Gunwoodin testamentti ihmiskunnalle, jota vihdoinkin alettiin soveltaa 

käytännössä.  

 

Karjalan tasavallassa, tuli ongelma, kun tämä pieni osavaltio Äänesti Global Unionia vastaan, jolloin 

Euroopan federaatioon joudutaan muodostaa vapaakauppa-alue, joka ei kuulu Global Unioniin mutta voi 

hyötyä joissakin asioissa. Jos ei olisi näin toimittu, niin silloin olisi tullut hirveä rumba, samanlainen kuin 

kauan sitten Iso-Britannian Brexit; Iso-Britannia erosi silloisesta Euroopan Unionista mutta sitten uudelleen 

pala palalta palasi maitojunalla takaisin. Brexitin jälkeen Skotlanti ja Pohjois-Irlanti itsenäistyivät ja liittyivät 

takaisin EU:hun. Sitten Gibraltar liittyi Espanjaan. Eikä aikaakaan, kun myös tynkä-Britannia; Englanti ja 

Wales halusivat takaisin suurempaan porukkaan mutta se ei olisi käynyt päinsä Britannian nimellä vaan oli 

itsenäistyttävä ja erikseen haettava jäsenyyttä uusilla ehdoilla. Näin Iso-Britannian taru päättyi mutta saari 

nimettiin Brittish Islandiksi. Samoihin aikoihin EU muuttui liittovaltioksi. Aluksi tämä aiheutti epäluuloa ja 

vastustusta mutta pikkuhiljaa ihmiset huomasivat tosiasian, että on parempi kuulua isompaan porukkaan. 

Kansallisvaltioilla on ollut liian sotaisa historia, niinpä päätettiin luoda eurooppalainen identiteetti 

kansallisuuksineen.  

 

Nyt 2995, otettiin vieläkin isompi askel yleismaailmalliseen yhteiseloon, kun Eurooppa ja Afrikka päätettiin 

yhdistää. Karjalan vastustus herätti vanhoja pelkoja kansallistunteiden heräämisestä ja päätettiin rauhoitella 

karjalaisia muodostamalla erikoisvapaakauppa-alue Euroopan federaation koillisnurkkaukseen.  

 

Global Unionin vastustajat eivät hevillä aio antaa periksi, vaikka kansanäänestyksessä tuli selkeä kyllä-

voitto. Vastustajat väittävät, ettei kansanäänestyksen tulos ollut demokraattinen koska Euroopan ja 

osavaltioiden senaattihallitukset ovat vahvasti GU myönteisiä. 

Nyt kun Euroopan ja Afrikan portit avattiin, niin silloin ei tullutkaan vastustajien väittämiä afrikkalaislaumoja 

viemään eurooppalaisia rantatontteja eivätkä eurooppalaisetkaan rynnineet Afrikkaan sapelia heiluttamaan. 

Eurooppalaiset eivät historiallisista syistä uskalla vallata Afrikan rantatontteja, ettei afrikkalainen karhu 

heräisi. Banaanien hinnat eivät juurikaan halventuneet, kuten kyllä-puoli oli väittänyt eli kummankaan 

osapuolen argumentit eivät täysin pitäneet paikkaansa. Banaanien hinnat hieman nousivat, jotta 

banaaniplantaasien omistajat saisivat palkkansa. Totta kai afrikkalainenkin maajussi haluaa tienata keltaisilla 

käppyrähedelmillä, kuten Afrikan federaation presidentti Abdul Flurry on sanonut.  

 

Parhaillaan ollaan suunnittelemassa yhteistä rahayksikköä Global Unionin alueelle, joka tulisi korvaamaan 

eurot ja afrot. Valuutta on jo olemassa mutta sillä ei vielä pysty mitään ostaa, vaan se on korivaluuttana ja on 

työnimellä Global Currency Unit. Korivaluutta on sidottu Euroopan ja Afrikan kultavarantoihin. Saa nähdä, jos 

GCU:sta kuoriutuisi oikea käteisvaluutta.  

Euroopan ja Afrikan elinkeinoelämät ovat innoissaan yhteisestä unionista ja yrittää tiedottaa tavallisia 

kansalaisia, ettei GU ole mikään tuhma juttu ja sitä pitää parantaa yhteisellä rahalla. Äärioikeisto on erimieltä 

mutta sehän ei ole mitään uutta. 

 

VGM – Västra Götalands Motorverkstad & Brandcar = VGM Automobile & Brandia Automobile 

Tässä äskettäin japanilainen autotehdas Fuji Heavy Industries osti puolet VGM:stä ja Brandcarista.  

Kuorma-autotehtaat Tapper ja Fenno eriytettiin konsernista. Tästä lähtien kuorma-autotehtailla ei ole enää 

mitään tekemistä näiden kahden Automobile tehtaiden kanssa. Fenno kuuluu jatkossa sijoitusyhtiö Brandorin 

omistukseen. Sijoitusyhtiön suurin omistaja on Brandzerin suku.  

VGM:n toinen omistaja on vielä toistaiseksi Skanmet – Skandinaviska metallfabrik, joka on aiemmin ollut 

osavaltion omistuksessa. Skanmetin suurin omistaja on jämtlantilainen Mazzettin suku, jolla on tarkoitus 

myöhemmin myydä autotehtaan kokonaan FHI:lle.  

Tämä aiheuttaa huolta työpaikkojen säilyvyydestä, vaikka FHI vakuuttaa, ettei työpaikkoja vietäisiin mutta 

niinhän aina yritysostojen ohella luvataan. Ainakaan vielä japanilaiset eivät pääse täysin isännöimään mutta 

työtahti koventui niin, ettei työtehtävien lomassa enää ehdi eikä jaksa tehdä käsitöitä.  

Aikaisemmin jotkut duunarit ovat luppoajalla kirjoitelleet novelleja, joita pomot ovat innolla lueskelleet 

konttoreissaan ja joskus jopa lukeneet Ääneen kahvitauoilla. Enää ei ehdi kirjoittaa novelleja eikä virkata 

ikkunaverhoja.  



Yksi innokkaista novellikirjailijoista on muuan Länsi-Götanmaan jämtlantilainen Anders Stenig, joka ei enää 

ehdi eikä jaksakaan kirjoitella. Hän tapasi kirjoittaa käsin, kun ei kehdannut tuoda työpaikalle kannettavaa 

tietokonetta. Kirjoittamisesta hän ei hiisku sanakaan vanhimmalle tyttärelleen, ettei tämä enää vauhkoontuisi. 

Muutama vuosi sitten tytär sai nolot potkut Mellerudin sairaanhoitohallinnosta juuri pikkulappusten takia. 

Anders ei tiedä mitä tyttö on lappusiin rustaillut.  

 

Andersin työtehtäviin kuuluu muun muassa teollisuusrobottien ja koneiden korjaaminen sekä huolto. 

Korjaajaosasto, joka tunnetaan nimellä Fixargruppen, on tehtaan rauhallisemmista. Luppoajalla 

koneteknikoiden pitää kiillottaa työkaluja, jotta ne täyttäisivät japanilaisten ohjesäännöt.  

 

Autotehtaan osastoille on tullut paljon yksitoikkoisia paskahommia, kun japanilaiset toivat tullessaan 

huippumoderneja teollisuusrobotteja, jotka paiskivat töitä vuorokaudet ympäri. Ihmisduunareiden pitää vain 

valvoa robotteja, ojentaa autonosia sekä korjata käsipelin satunnaiset virheet, jotka eivät todellakaan ole 

satunnaisia. Lisäksi pitää niputtaa muistiolehtiöitä, jotka tulevat autojen hanskalokeroihin. Uusimpiin VGM 

autoihin kuuluu kaupanpäälle kirjoituslehtiö siltä varalta, jos tarvitsisi tehdä muistiinpanoja.  

Moni on ihmetellyt tätä kummallista ideaa, sillä tätä nykyään käytetään lehtiöiden sijasta 

muistiokirjoituslaitteita, jotka ovat paperimuistioiden kokoisia mutta toimivat kuin tablettitietokoneet.  

 

VGM autot menevät huonosti kaupaksi, joka johtunee, kun ihmisiillä on jo hyvälaatuisia autoja eikä 

autonvaihtoon ole erityistä syytä, ellei satu omistaa japanilaista Hayosikoa.  

Luonnollisesti ajokortin vastasaaneet ostavat autoja, mutta heitähän ei ole kovinkaan paljon koska ajokortin 

hinta on noussut pilviin eli Andersin tytär sai ajokortin kreivin aikaan ennen kuin ajokortin hintaa korotettiin.  

 

Autojen suunnittelijat ovat suunnitelleet tehdä uusista-autoista kertakäyttöisiä, jotka kestäisivät muutaman 

vuoden, kunnes tulee uusi automalli eli iPhone-metodi. Tätä ideaa kuluttajavirastot ympäri maailman ovat 

ankarasti vastaan; ei ihmispoloisia saa kusettaa.  

 

Viime vuonna oli Euroopan liittovaltion presidenttivaalit ja voittajaksi tuli lihavahko Martin Achtung, joka on 

aiemmin ollut Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanvälittäjänä. Herra Achtung on käyttänyt Oscar Gunwoodin 

menetelmiä; kivenkovaa painostusta, jota kutsutaan sosiaaliseksi treenaukseksi.  

 

Skandinaviassakin oli oma kansallinen presidenttivaali ja voittajaksi tuli yhtä lihava, entinen 

peruskoulupedagogi, Mårten Näckström, joka edustaa samaa työväenpuoluetta. Skandinavian presidentillä 

ei ole yhtä paljon valtaa kuin liittovaltion presidentillä. Onkin suunniteltu lakkauttaa Skandinavian presidentin 

viran, kun se on turha rahanreikä.  


