
Årsberetning 2012

Vi har hatt et veldig aktivt oppstartshalvår og det må sies at vi har allerede oppnådd en hel del 
med tanke på å få borgerlønn opp i samfunnsdebatten. Utgangspunktet for oppstarten var at 
borgerlønn ikke var et tema politikere ville løfte fordi det var antatt at velgerne ikke vil ha det. 
Gjennom respons på artikler og foredrag kan det se ut til at det faktisk er en interesse for temaet. 

Det er en stor frustrasjon særlig blant småbarnsforeldre og utfordringer i NAV-systemet. I tillegg 
har vi økonomiske og miljømessige utfordringer som må løses og både statsministeren og 
sentralbanksjefen ønsker å løse det med mer arbeid. Dette skaper også reaksjoner og gir oss en 
mulighet til å ta opp hva som er meningen med arbeid og hva som er verdiskaping. Ikke minst gir 
det et rom for borgerlønn i samfunnsdebatten. Kunstnerne og studentene bør også ha en sterk 
interesse i borgerlønn og vi håper at de melder seg sterkere på i samfunnsdebatten. 

14-16 september deltok Grete Antona Nilsen og Anja Askeland på BIENs internasjonale konferanse i 
Munchen. Konferansen var veldig inspirerende, lærerik og vi fikk knyttet nye kontakter.

12.oktober hadde vi stiftelsesmøte og frem til årsmøtet har vi avholdt fem styremøter.

26 oktober fikk Borgerlønn-BIEN en kontaktperson i Trondheim; Laure Delmas.

11 november hadde vi lansering av hjemmesiden: borgerlønn.no/borgerlonn.no

Foredrag
Det aller først foredraget ble holdt på Globaliseringskonferansen den 2 november. Omlag 30 interesserte 
tilhørere kom. 

Forening for ressursbasert økonomi (FRØ) filmet og intervjuet Anja.

Anja holdt foredrag på Romsås frivilligsentral den 24 november, for Fritt Filosofisk Forum om Borgerlønn i et 
grønt perspektiv. Det møtte 12 personer. Livlig debatt fulgte.
5 desember deltok Anja og Grete på Green Drinks på lillehammer og holdt en kort innledning om borgerlønn 
og hadde en god diskusjon med de 7-8 som personene som kom.
13 desember holdt Anja og Grete foredrag på Litteraturhuset. «Borgerlønn-I et grønt perspektiv» arrangert av
Stovner folkeakademi. Det kom i underkant av 20 personer. Etter foredraget var det en god diskusjon om 
temaet.

Mediasaker

Vi har hatt en hel del saker i media på denne korte tiden.
19 oktober var det en sak om oss i NY TID. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen ble spurt om borgerlønn 
og var negativ, vi fikk derfor en anledning til å svare dem. Sjur skrev et svar på denne saken som kom på 
trykk 2 november.

2 november var Fri Fagbevegelse til stede på foredraget på Globaliseringskonferansen og publisert en artikkel
på nett 2. nov. Den ble også trykket i medlemsbladet Fontene.

http://www.frifagbevegelse.no/fellesstoff/article6321399.ece

9 desember ble Anja ble intervjuet i NA24. Det ble en ganske enorm respons på dette og etter noen dager var
den lest hele 63 370 ganger. Det var en heftig debatt i kommentarfeltene og nesten hele styret og flere 
utenfor styret var involvert for å få frem de positive sidene ved borgerlønn. Det var en kjempeinnsats som ble
gjort de dagene! 

http://www.na24.no/article3526112.ece

I Cogito, som er medlemsbladet til et forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid hadde Nils Peter Waage en 
sak om borgerlønn.

http://www.frifagbevegelse.no/fellesstoff/article6321399.ece
http://www.na24.no/article3526112.ece


Vi har også deltatt på møter og seminarer for å lære og knytte kontakter

25-26 oktober var Anja i Trondheim på konferansen ”Makt og muligheter”. 
Den 12 november inviterte Nettverk for Sosialt entreprenørskap til dialogmøte på Stortinget. Tema: 

Stortingsvalg 9. september 2013: Hva vil de politiske partiene gjøre for å løse velferdsstatens utfordringer? 
Anja og Grete hadde hvert sitt innlegg om borgerlønn som løsning på spørsmålet. Sosialentreprenørene var 
jevnt over positive til ideen.

9 desember sendte vi ut en pressemelding og støttet Markeringen mot at EU fikk Nobelprisen 2012. Vi fikk en
blandet reaksjon på dette. 


