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Olika ställen i världen där Basinkomst/Medborgarlön testats eller pågår.
Staden Dauphin i Kanada:
http://trulpens-lilla-grona.blogspot.se/2012/11/basinkomst-ftw.html
Försöket var egentligen en stor social framgång, men tystades 1978 ner av en ny politisk
majoritet i kombination med ekonomisk recession. Det som hände var att all data som samlats
in inte analyserades. Tyvärr vann kan man säga återigen de 1,5 % av befolkningen (Dom
kloka kallar dom finanseliten) mot den vanliga människan.
Men med robotiseringen och de ökande klyftorna så hamnar vi med Medborgarlön, svårare än
så är det inte. Se bl a robotiseringens konsekvenser här…
Bolsa Familia: (Bolsa Família, på svenska möjligen "familjebidrag") är ett välfärdsprogram i
Brasilien. Det är en central del av den välfärdsprogrammet Fome Zero (nollhunger) och
kärnan i president Luiz Inácio Lula da Silva socialpolitik. Fattiga brasilianska familjer får
bidraget, som är utformat som en basinkomst, på villkor att deras barn går i skolan och är
vaccinerade. I slutet av 2008 nådde bidraget 11.3 miljoner familjer, 46 miljoner människor,
vilket är ungefär en fjärdedel av hela Brasiliens befolkning.
Basinkomst i Indien:
http://www.fria.nu/artikel/95453
Basinkomst i Namibia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Basinkomstprojektet_i_Otjivero
Mycket framgångsrikt och mannen som tog fram/drev detta projekt i begränsad skala blev
sedermera regeringsmedlem. Belackarna sa att det skulle bli färre nya jobb osv men
kreativiteten blomstrade hos var och en när man slapp hela dagarna att söka efter pengar för
att överleva.
Aktuella reportage Aftonbladet:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article23030861.ab
Vi kan bara konstatera enligt ovan och kanske vanligt bondförnuft att datorer och robotar
ersätter lönearbete mer och mer. 5 miljoner människor idag i anställning i Sverige inom 20 år
ca 2,5 miljoner… se mer här https://omni.se/nationalekonom-robotar-tar-over-vartannatjobb/a/1aopB
Dom kloka har bearbetat statistik sedan 40 år tillbaka och konstaterar i vår Sverigebudget här
… http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31.pdf att Sverige har råd med
ungefär 11 000 kr/mån till varje person som är folkbokförda i Sverige.
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Olika ställen i världen där Basinkomst/Medborgarlön testats eller pågår.
Dom kloka ställer sig frågan ?
Hur kan personer med vanligt bondförnuft motsätta sig en Medborgarlön om den är fullt
finansierad ? Egentligen bara om man inte är tillräckligt påläst eller inte vet vad man pratar
om. Usch… vilka Kalla Fakta.
Det kan antagligen vara icke vanligt folk, mycket loja, allmänt ointresserade eller människor
som har nytta av systemet och sitter med makten, de 1,5 %. De är väsentligt starkare än
politikerna som ovetande hjälper finanseliten i deras fotspår.

Att Basinkomst/Medborgarlön införs i länder runt om i världen är
oundvikligt, frågan är när det införs… inte om.
Olika reportage nedan ger känslan i nutid:
https://www.etc.se/ekonomi/det-varas-basinkomst-men-inte-i-sverige
https://modernpsykologi.se/2017/01/02/pengar-at-alla/
Konstaterande:
•

Vi blir fler och fler människor i Sverige, nya arbeten blir svårare och svårare att skapa.

•

När människor saknar sysselsättning kommer fler och fler att protestera och omöjligt att
förhindra upplopp. Orättvisorna pga av skattesystem som gynnar få förorsakar spänningar.

•

Att genomföra begränsad Basinkomst, som i Finland, på ställen som ovan gör att andra
bidragssystem ”försämrar” effekten osv och därför är det viktigt att genomföra
Medborgarlön som en helhet (alltså måste ett nytt skattesystem som Dom kloka har ligga
som grund!)

•

Det är dömt att misslyckas att genomföra Medborgarlön utan att skattesystemet förändras.
Det är bara Dom kloka som vet hur det skall genomföras framgångsrikt, tyvärr.

•

Den helheten vi presenterar är att ta bort olägenheterna som finns idag i världens system,
ekonomiska som strukturella.

•

Dessa olägenheter tas bort med R – S – M. Ett Nytt skattesystem med räntefrihet och
medborgarlön ger positiva effekter för alla människor och framför allt… bättre
förutsättningar för ökat välmående för oss själva och vår planet.

Må klokheten vinna gehör och det gör den om människor bryr sig och engagerar sig en snutta
mer än nu!
Bli medlem i Dom kloka och Du kan påverka!
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