
Nyhetsbrev 
Det blir stadig mer behov for borgerlønn; arbeidsledigheten stiger og vi trenger en grønn 
omstilling i Norge. Det kan se ut som det er stadig mer interesse for det også, særlig er 
prøveprosjekt i Finland til inspirasjon. 

Arendalsuka.
Vi var til stede på Arendalsuka og vi fikk låne Kirkens bymisjon Batteriet stand lørdag den 15 
august. Mandag den 19 august hadde vi en full runde til alle partiene og snakket om borgerlønn. Det
var interessant å se at kunnskapen om borgerlønn hadde steget betraktelig på standene til så godt 
som alle partier siden forrige gang vi hadde en slik runde i 2013. Ekstra hyggelig var det å besøke 
Rødt sin stand. De var det eneste partiet som hadde satt borgerlønn på agendaen offentlig. 
http://www.nrk.no/norge/politisk-kvarter-motte-folket-1.12509699

Grønn Festival Nesodden 30 august. 
Vi var tilstede på Nesodden med stand og hadde mange fine samtaler om borgerlønn med folk. Men
ekstra hyggelig var det at professor i økologisk økonomi Ove Jakobsen nevnte borgerlønn i 
foredraget sitt, som handlet om behovet for å tenke nytt om økonomi. 

Foredrag i Bergen 9 september
Leder i BIEN Norge, Anja Askeland hadde foredraget Borgerlønn i Norden på Kafe Magdalena i 
Oscarsgate i Bergen. 

Ny kontaktperson på Sørlandet  
Kristoffer Andersen. Han er leder for Rødt i Arendal og Grimsdal, dette er samme lokalparti som 
hadde en ordførerkandidaten Jonny Ingebrigtsen som gikk inn for borgerlønn. Dette fikk de 
oppmerksomhet på i mediene også. Kristoffer hadde denne artikkelen publisert i Dagbladet i juli. 
http://www.dagbladet.no/2015/07/01/kultur/meninger/debatt/prekariatet/midlertidig_ansatte/399440
18/
    - Mob. 90232440
    - E-post: kristofferan92@gmail.com

Den 8 internasjonale borgerlønnuken 14-20 september
14-20 september var den internasjonale borgerlønnuka og i år var mottoet: “UBI: A safety net for 
life”. Det var arrangementer i hele 29 land og 6 verdensdeler i år. Borgerlønnuka, som startet i 
Tyskland og Østerrike for åtte år siden, er virkelig blitt global. http://basicincomeweek.org/

I Norge var det denne uka tre eventer rundt borgerlønn: 
*15 september: NRK Ekko på P2 tar opp borgerlønn i sin første sak som begynner kl.9.03.
*17 september: Samtale debatt: Borgerlønn og "Frihet, likhet og brorskap" - finnes det en 
sammenheng?
*19 september:  På Protestfestivalen i Kristiansand holdt Peter Normann Waage appellen "Innfør 
radikal borgerlønn: Lik lønn til alle, uansett yrke og uansett om man er i arbeid eller ikke», som et 
av ti tabuemner på et kveldsarrangement. 

NRK Ekko tok opp temaet borgerlønn 
- NRK: Borgerlønn – Finland skal utrede et fast månedlig beløp til alle – hadde det vært noe for 
Norge?
Den 15 september hadde Ekko på NRK P2 borgerlønn oppe som tema. 
https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25018415/15-09-2015
Økonom Alf Erling Risa kom med et regnestykke over kostnadene ved en borgerlønnreform i 
progammet. Her er vår kommentar til det, ført i pennen av Glenn Slotte.
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Vi, ved Glenn Slotte svarer på påstander fra Alf Erling Risa om at borgerlønn er for dyrt.
http://radikalportal.no/2015/09/21/borgerlonn-er-ikke-dyrt-det-er-kostnadseffektiv-
omfordelingspolitikk/

Hjemmeside
Hjemmesiden vår (Borgerlonn.no) er nede etter et virusangrep, på den midlertidige siden har vi lagt 
ut Pdf til pamfletten: Pamfletten: Borgerlønn – Veien videre for velferdsstaten. 

Vi er nå i ferd med å sette opp en helt ny hjemmeside, med ny logo og har målsetting om å få den 
opp før jul. 

Fremover
Vi fortsetter med studiegruppen vår - 11 november, kl:18:00 Armauer Hansens gate 14 (Lindern) i 
Oslo, har vi et åpent møte om: Borgerlønn i kulturen vår. Diskusjon om borgerlønn og hvordan en 
borgerlønnsreform kan endre vår kultur. Alle er hjertelig velkomne. 
https://www.facebook.com/events/494788280694473/

Vennlig hilsen
Anja Askeland
BIEN Norge

Linker
Linkene er valgt ut fra vår liker side på facebook. 

Det er bred støtte for borgerlønn i Finland og nå har den finske regjeringen satt sammen en 
forskningsgruppe. Prøveprosjektet skal starte i 2017.
http://www.basicincome.org/news/2015/10/finnish-government-research-team-design-pilots/

I 2016 skal det være folkeavstemning i Sveits. Politikerne er svært kritiske til ideen, mens 49% av 
folket er for.. og det er folket som bestemmer.. 
http://radikalportal.no/2015/10/09/borgerlonn-avvist-av-parlamentet-i-sveits-men-gar-til-
folkeavstemning/

Kay Asbjørn Schjørlien skrev dette mye leste innlegget om å endre NAV og velferssystemet.
http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1014/thread313976/

Det er økende interesse for borgerlønn internasjonalt, og i artikkelen nevnes flere forsøk og 
eksempler. Ekstra interessant er kanskje om Iran sitt forsøk med en nasjonale borgerlønn..
http://www.fria.nu/artikel/119066

Dagbladet om prøveprosjekter
http://www.dagbladet.no/2015/07/05/nyheter/borgerlonn/nederland/utrecht/39967703/

Dagens Næringsliv formidler Stanford-forskeren Vivek Wadhwa spådommer
http://www.dn.no/nyheter/utenriks/2015/09/23/0907/Arbeidsliv/-bransjer-kommer-til--slukne-som-
dende-stjerner-og-folk-vil-f-panikk

Gunnar Skirbekk om borgerlønn i Morgenbladet. Ny pamflett om velferdsstaten utgitt.
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http://morgenbladet.no/1994/07/borgerlonn-et-alternativ

Om frihet til å bli kreativ og til å arbeide. 
https://www.youtube.com/watch?v=zPHOvuZmCG4

Anja Askeland intervjuet av Marlen i Living Income Guaranteed – Equal life foundation
https://www.youtube.com/watch?v=HU7d-EAzvM8

Borgerlønn er ikke direkte nevnt, men relatert..
Om kvinner og hvordan tradisjonelt kvinnearbeide ikke er blitt respekter, regnet som en del av 
økonomien og derfor verdsatt. 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/oct/11/women-have-always-contributed-to-
wealth-of-nations

Stephen Hawking har fått mye oppmerksomhet rundt sine senere uttalelser: "If machines produce 
everything we need, the outcome will depend on how things are distributed. Everyone can enjoy a 
life of luxurious leisure if the machine-produced wealth is shared, or most people can end up 
miserably poor if the machine-owners successfully lobby against wealth redistribution. So far, the 
trend seems to be toward the second option, with technology driving ever-increasing inequality."
http://usuncut.com/news/edit-complete-hw-stephen-hawking-says-really-scared-capitalism-not-
robots/
https://www.youtube.com/watch?v=_swnWW2NGBI&feature=share

Pave Francis for borgelønn?
https://medium.com/basic-income/why-the-pope-supports-basic-income-ec45b94829de
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