
Ett inlägg på Facebook som berörde Medborgarlön hos Dom kloka… 

Nu är jag för medborgalön i olika former Men sidan såg mest ut som en rantande anarkistisk 

hemsida Detta har varit lite problemet, frågan måste behandlas seriöst och då måste politiken 

blandas in i samhällsdiskussionen Sidan gav mig en känsla av förakt för nuvarande system, 

tyvärr vinner detta inte många poäng hos "allmänheten" tror ja 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Svar från Dom kloka… 

Sidans design beklagar Dom kloka att den inte är dels mobilanpassad dels är annorlunda i 

dess design, bara en sida tänkt att passa för mobiler. Mobilanpassningen kommer ske under 

våren. Nuvarande fokus är att presentera vårt program RSM i pdf - filer samt att respektera 

allas synpunkter och svara på frågor i FAQ och på Facebook…  

 

Vi i Dom kloka behandlar olägenheterna i samhället mycket seriöst men jämfört med andra 

skriker vi inte rakt ut att om alla fel i samhället utan påtalar felen och fokuserar på lösningarna 

som inryms i programmet RSM. Notera gärna att vi startade föreningen i augusti i fjol och nu 

är trycket stort att bilda ett parti för bättre genomslag av vårt program RSM, så det har gått en 

kort tid från att vi startade.  

 

Orden och meningarna på hemsidan har reviderats några gånger men innehållet i PDF filerna 

har finputsats utifrån eget underlag som funnits i 40 års tid på våra datorer. I dagsläget har vi 

bara publicerat 100 st FAQ och i bagaget finns ca 500 st. Vi som står bakom Dom kloka är 

flera äldre personer, bl a en person som designat/programmerat JAK:s finansiella system, en 

räntefri bank numera som har en utlåning motsvarande 1 miljard kronor. 

 

Många av våra inlägg publiceras i mån av tid i Föreningen, tiden och våra resurser är 

knapphändiga speciellt nu när intresset för vårt program ökat väsentligt. Flera av oss är starkt 

engagerade i samhällsutvecklingen samtidigt som vi har engagemang på flera håll. 

 

Ser att du anser att hemsidan speglar mycket emot ”rantande anarkistisk hemsida” och den 

vill bara säga att vi är emot att banker tjänar pengar på pengar (R) därför har vi tagit fram 

lösningen Lågkostnadsbolaget www.lagkostnadsbolaget.se som det enda räntefria systemet 

som finns idag. Rent praktiskt har vi erfarenhet från 1967 i JAK, så viss seriositet bör finnas 

eller hur ?  

 

Se vidare om räntemekanismen (vi är emot ränta)… 

http://enklasidan.com/PDF/Rantefri_ekonomi_tung_bakgrundsanalys_ori3A.pdf 

 

Så här ser skillnaden ut i lån hos företag med och utan ränta (vi tycker att folk skall förstå att 

ränta lurar folk in i en falsk trygghet)… http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-

_Laneexempel_D.pdf 

 

Skulle idag byggherrar låna räntefritt skulle hyran i det projektet minska med 77% (så mycket 

är andelen ränta i en hyra idag). Själva kostnaden för byggherren i övrigt skulle med bl a 

borttagandet av moms osv minska med minst 30%.  

 

Vi är emot nuvarande skattesystem där vinnarna är 1,5% av befolkningen vilket vi anser är en 

snedbalans. Det finns dokumenterat vilka som är vinnare och förlorare i vårt program. Vi 

beskattar inte arbetsinkomst exempelvis i vårt nya Skattesystem (S)… se gärna här 

konsekvenserna för en städare och fattigpensionär…  

http://www.lagkostnadsbolaget.se/
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Exempel på en städare, lön och skatt:  

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_Lontagare_Stadare_Domkloka_ori.pdf  

 

Exempel på vad en pensionär får i pension och skatt: 

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_pensionar_Dom_kloka_ori.pdf  

 

Exempel på hur det ser ut för en fattigpensionär idag: 

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_fattigpensionar_Dom_kloka_ori1.pdf 

 

Dom klokas skattesystem (S) kan du läsa om mer här… 

http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori

2.pdf 

 

Det känns för oss tillfredsställande att du gillar Medborgarlön (M) som många andra men vi 

påtalar mer än en gång, införande av Medborgarlön med nuvarande skattesystem finns bara en 

vinnare, de som är emot.  

 

Därför är Medborgarlön en så het diskussion för många, bara man hör namnet är man emot 

MEN ser man ett steg till (läser på om de verkliga konsekvenserna) så är säkert de flesta för 

ett införande. 

 

Dom kloka har studerat medborgarlönens utveckling under massa år och kombinerat vår 

lösning med ett nytt skattesystem. Läs mer här om Medborgarlön (M)… 

http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-

_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf 

 

Vi är emot att man inte pratar om/inför Medborgarlön när det finns lösningar på bordet. Skälet 

antar vi är att man hellre stoppar huvudet i sanden och försöker lappa nuvarande lapptäcke 

avseende skattesystem, och avseende lösa/minska finanselitens (de 1,5%) gynnande, en redan 

stor klyfta som bara växer med nuvarande skattesystem och räntemekanism. 

 

Medborgarlönen i Dom klokas värld ger följande konsekvenser… 

http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka-Vad_hander_efter_en_omlaggning_ori.pdf 

 

Inget är påhittat och platser som inför delvis medborgarlön blir fler och fler. Läs mer här om 

det… http://www.enklasidan.com/PDF/Medborgarlon_I_varlden_Dom_kloka_ori1.pdf 

 

Vår lösning skapar minskande klyftor, skapar för människan möjligheter se ljuset i tunneln i 

en ekonomisk trygghet, skapar fördelar för klimatet genom att hämma skuldtillväxten och 

konsumtionen och vi har visat att ränta inte behövs i ett modernt samhälle, vi visar här också 

att skatt på arbete inte behövs… resten måste vi hänvisa till FAQ på hemsidan.   

 

Nu har vi kanske alltför lite respekt för politikens styrka i att förbättra samhället och ser att 

oförmågan är större än möjligheten/viljan att förändra. 

 

Men det är ju viktigt för oss att påpeka vikten i att läs igenom vårt program innan man 

kommer med synpunkter. I annat fall finns bara ett svar från oss, vänligen läs igenom 

programmet först. 
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Dom klokas Sverigebudget visar grunden för förändring... Dom klokas Sverigebudget 

http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31_ori2.pdf  

 

Vi känner stor sympati med dig att du vill hjälpa oss att marknadsföra oss hos allmänheten 

och just att få synpunkter på innehållet i vårt program har ingen politiker eller annan ifrågasatt 

utan enbart namnet och hemsidan vilket vi anser vara ett styrkebesked. 

 

Hoppas att något tilltalar dig ? men vi har också förståelse att det är mycket nytta och 

annorlunda att ta till sig. Var sak tar alltid sin tid och vi har 4 år på oss och räds inte att 

misslyckas.  

 

MEN vi är idag en Ideell förening som startade i augusti 2018 och inget parti... 

Tycker ni att vi skall bli ett parti ? I så fall måste vi ha en partiledare och flera 

kommunpolitiker.  

 

Har ni några förslag ? Mejlas till ”Politikerforslag@Domkloka.se    

 

Dom kloka 

Jan 2019 
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