
Høsten er i gang og vi hadde en flott start på seminarrekken 4 september. Det er hyggelig å kunne 
si at det er stor interesse for borgerlønntemaet om dagen. Omlag 120 mennesker kom og de som 
kom fem minutter sent måtte gå da det ble fullt i kjelleren. Nå fortsetter vi med en rekke 
arrangementer i oktober og avslutter seminarekka den 20 november med besøk fra Canada. 

15 oktober i Bergen – Borgerlønn og helse.
Denne gang er temaet borgerlønn og helse. Til tross for vår velstand sliter mange med ulike 
helseplager. Ungdom og særlig jenter blir i økende grad belastet med psykiske lidelser. Hvilke 
effekter kan borgerlønn ha på helse og livskvalitet i Norge? 
Innlegg ved: Anja Askeland fra Borgerlønn BIEN Norge, Dagfrid Kolås, forfatter og kursholder i 
Metamedisin og Astrid Strømme, lektor og økologisk hagebruker. 
Sted: Batteriet Vest Norge, Kong Oscars gate 26. Tid: 19.00- 21.00
https://www.facebook.com/events/708918145865600/

23 oktober, andre seminar i seminarrekken - Hvordan begrunne en borgerlønn til alle?
Det vil bli et foredrag av Nanna Kildal, som er forsker fra Rokkansenteret, universitetet i Bergen og
redaktør i Tidsskrift for Velferdsforskning. På seminaret skal Kildal presentere og diskutere sentrale 
normative, politiske og økonomiske argumenter for en borgerlønn. Hun vil også ta for seg to 
grunnleggende spørsmål som reiser seg ved innføringen av en slik ordning; om økonomi og 
rettferdighet. Møteleder er Anja Askeland. Etter foredraget vil det bli god tid til spørsmål fra salen. 
http://borgerlonn.no/2014/10/hvem-er-nanna-kildal/

31 oktober, Globaliseringskonferansen – Boklansering
Guy Standings bok " The Precariat: The New Dangerous Class (2011)" kommer på norsk på Res 
Publica, med tittel – Prekariatet. 
http://globalisering.no/program

31 oktober, Globaliseringskonferansen -  Kontantutbetaling som bistand
BIEN Norge deltar på Globaliseringskonferansen 2014, sammen med Studieforbudet Solidaritet og 
ønsker å sette fokus på norsk bistand. Vi leser stadig om at bistandsmidler ikke når fram de til som 
egentlig trenger det, enten fordi pengene brukes på administrasjon eller fordi de havner i lomma til 
korrupte statsledere i giverlandene. 

Det har nylig blitt gjennomført 3 ulike pilotprosjekter i India, og for få år siden ble det gjennomført 
et pilotprosjekt i Otijivero i Namibia, med kontaktutbetaling til landsbyboerne. Hver enkelt av 
innbyggerne i de gjeldene landsbyene fikk utbetalt bistanden som kontantutbetalinger.
Alle disse pilotprosjektene har hatt svært gode resultater og institusjoner som Verdensbanken, FN 
og OECD støtter dette virkemiddelet mot fattigdom.

Hvordan kan vi nå bruke erfaringene fra disse og lignende pilotprosjekter til å gå i bresjen for en 
bistandspolitikk hvor kontantutbetalinger direkte til befolkningen er hovedessensen?

Guy Standing vil holde innlegg om piloprosjektene som er gjennomført i India. Så vil Ståle Wig, fra
UiO, Hilde Opoku fra MDG og representant fra NORAD ha kommentarer til dette. Christoffer 
Ringnes Klyve fra Framtiden i våre hender vil være ordstyrer. Det åpnes for spørsmål fra salen.
http://borgerlonn.no/events/event/globaliseringskonferansen-kontantutbetaling-som-bistand/

2 november, Globaliseringskonferansen - Mennesket i paradigmeskiftet
Vi befinner oss i en tid hvor de gamle løsningene på samfunnsproblemene ikke virker eller er 
relevante lenger. Det vil være fire innlegg med ulike perspektiver, men med det til felles at det setter
mennesket i sentrum. Etterpå blir det debatt. Anne Marie Kvernevik fra Share Norge, Elsa Britt 
Enger, om IVK, Anja Askeland om borgerlønn og Sjur Papazian med et historisk perspektiv.
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20 november, tredje seminar i seminarrekken –  Borgerlønn, livskvalitet og helse. 
Vi har vært så heldige å få professor i helseøkonomi,Evelyn Forget, fra Universitetet i Minetoba, 
Canada, til Norge. Hun vil snakke om helsefordelene ved borgerlønn, og de økonomiske 
besparelsene. Forget har forsket på dataene fra et gjennomført borgerlønnprosjekt i Canada på 70-
tallet, som viste svært gode resultater i forhold til helse og livskvalitet; det var færre 
sykehusinnleggelser, færre ulykker, mindre vold i hjemmet. Sykehusinnleggelser gikk ned med hele
8,5%, noe som førte til besparelser på helsebudsjettet.
http://economix.fr/pdf/seminaires/H2S/forget.pdf

Siden sist
Første seminar i seminarrekka finansiert av midler fra Fritt Ord. Seminaret ble filmet og kan sees i 
sin helhet her: http://borgerlonn.no/2014/09/opptak-fra-seminaret-pa-litteraturhuset-den-4-
september/

26- 28 september - Athen
To fra Norge, Glenn Slott og Anja Askeland, deltok på UBIEurope møtet i Athen. Fredag 26 
september var det en åpen konferanse. Vi fikk høre om hvordan situasjonen er i Hellas for folk og 
for bevegelsen. Professor Guy Standing holdt et sterkt innlegg om nyliberalisme, finanskrise, 
prekariatet og borgerlønn. Det er vel ingen steder resultatene av finanskrisen og autsteritypolitikken 
er tydeligere enn i Hellas. Det er ikke lett for den greske bevegelsen å mobilisere. Det er de samme 
argumentene som brukes mot borgerlønn i Hellas som her hjemme, men det kan se ut til at tilliten 
mellom folk har brutt sammen. Som om de ikke vet om og hvordan de kan leve sammen lenger. Da 
blir kanskje terskelen ekstra høy for å ville unne andre en borgerlønn? Det er matstasjoner rundt om
i Athen og hver dag deles det ut omlag 20 000 måltider. Det er også en stor gruppe immigranter som
på mange måter er fanget i Hellas i et korrupt system. 
En gresk MP i EU parlamentet fra De Grønne Crysogelos Nikos. Han takker UBIE for å komme til 
Hellas og kalte det en handling i solidaritet. Denne bevegelsen for sosiale rettigheter strekker 
hånden ut til oss grekere nå. Vi må bli en del av den. Om borgerlønn i Hellas sier han at det er 
vanskelig å finne penger til den og at det er helt nødvendig å arbeide for den på europeisk nivå. 
Hellas kan ikke lenger sørge for sine borgere på nasjonalt nivå. Stanislas Joudan fra UBIE holdt et 
innlegg om Eurodividend, noe som virkelig kunne kommet det greske folk til gode.

Lørdag 28, hadde UBIE et internt møte hvor vi endelig vi gjort ferdig konstitusjonen. De 
vanskeligste punktene ble diskutert i grupper og vi er svært fornøyde med at alt ble avgjort gjennom
konsensus. Med en konstitusjon kan UBIE bli en juridisk enhet og søke penger til videre arbeide. 
Medlemsskap ble vedtatt å være både individuelt og som organisasjoner og alle er velkommen til å 
melde seg inn direkte i UBIE. 

Internasjonalt
USBig har sin årlige konferanse i slutten av februar neste år.
http://binews.org/2014/10/new-york-ny-the-fourteenth-annual-north-american-basic-income-
guarantee-congress/
Det neste UBIE møtet vil finne sted i Maribor, Slovenia i mars 2015. Det vil komme mer 
informasjon. 

Ønsker du å engasjere deg?
I Oslo er det månedlige torsdagstreff i studiegruppen om borgerlønn. Neste møte er 9 oktober og det
stilles svært interessante spørsmål rundt borgerlønn og demokrati. Møtet er helt uforplinktende og 
du er velkommen til å lufte dine tanker og synspunkter, og bli kjent med andre 
borgerlønnforkjempere. Alle er hjertelig velkommen! 
https://www.facebook.com/events/704569726297806/
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Liker du å skrive?
Vi tar imot tekstbidrag anonymt eller i fullt navn som er relevant for borgerlønn. Det er svært viktig 
å få flere perspektiver rundt temaet og flere stemmer med i debatten. Bidagene vil bli publisert på 
hjemmesiden vår.

Vervekampanje: kunstnere Ole Seifert har donert et bilde, som er premie i vervekampanjen.Den 
varer ut året, så du har forstatt mulighet til å verve mange!! 
http://borgerlonn.no/2014/09/vervekampanje/

Medlemsskap. Vi sendte ut et "tiggerbrev" for litt siden og minner om at det er viktig for vår 
organisasjon at vi har en bred støtte i befolkningen via medlemmer. Vi fikk flere nye medlemmer. 
Dette gir oss tyngde når vi går ut offentlig gjennom møtevirksomhet eller i media. Tusen takk! 
http://borgerlonn.no/medlemskap/

Pamfletten: Borgerlønn – Veien videre for velferdsstaten, kan kjøpes. Årets julegave? Pamfletten er 
et fint lite hefte som tar for seg grunnleggende tanker om borgerlønn. Anbefales virkelig som hjelp 
til å argumentere for borgerlønn.Vi jobber nå med å finne utsalgssteder rundt om i landet, tips 
mottas med takk!
I Oslo kan den bli kjøpt på: Tronsmo http://www.tronsmo.no/ og på Litteraturhuset.
Vi selger den også på arrangementene våre til 50 kroner eller på nett for 70 kroner. For større 
forsendelser vil portoen bli lavere. http://borgerlonn.no/2014/09/pamfletten-borgerlonn-veien-
videre-for-velferdsstaten/

Vennlig hilsen

Anja Askeland
BIEN Norge

Linker
Linkene er valgt ut fra vår liker side på facebook. Det er svært mye som skjer rundt borgerlønn. Vi 
har prioriert linkene som ble mest lest siden forrige nyhetsbrev og linker som har mest relevans i 
norsk eller nordisk kontekst. Det ble riktig mange denne gang..

Meget bra om borgerlønn og kunstnernes kår i Norge. Også interessant om høyre/venstrepolitikk. 
http://radikalportal.no/2014/09/30/borgarlonn-fridom-for-kunsten/

«That's why I talk about basic income as well, that there has to be a stronger social safety net 
because when people don't have options, they're going to make bad choices. Let's have better 
choices on the table.» - Naomi Klein http://www.truth-out.org/news/item/26369-naomi-klein-on-
cause-of-climate-crisis-capitalism-is-stupid

Dårlig nytt for unge arbeidssøkere.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Fem-grafer-som-er-darlig-nytt-for-norsk-ungdom-
pa-jobbjakt-7718641.html

Sloss for borgerlønn for alle
http://karmsundavis.no/2014/09/24/sloss-borgerlonn-alle/
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Sist søndag viste nederlandsk fjernsyn VPRO en dokumentar om grunnleggende inntekt/borgerlønn.
Verdt å se, masse animasjon og engelske muntlige intervjuer. Også om Dauphin Mincome Project.
http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/21-09-2014/VPWON_1219695

Hvorfor så mange fattige mennesker spiser junk food, ikke klarer å budsjettere riktig, viser ingen 
ambisjoner? Linda Tirado visste nøyaktig hvorfor ... fordi hun var en av 
dem. http://www.theguardian.com/society/2014/sep/21/linda-tirado-poverty-hand-to-mouth-extract?
CMP=fb_gu

Den nye presidenten i EU kommisjonen, Jean-Claude Juncker er positiv til borgerlønn.
http://binews.org/2014/09/european-union-basic-income-supporter-elected-president-of-european-
commission/

66 prosent av danskene er enig i: "Arbeidslivet bør innrettes slik at man kan gå ned i arbeidstid når 
man har små barn og opp i arbeidstid når man ikke har små barn."
Professor i demografi James Vaupel, har en visjon for et mer fleksibelt arbeidsmarked hvor alle bare
arbeider 25 timer i uken.
http://politiken.dk/debat/ECE2401436/giv-boernefamilierne-fri-og-saet-de-aeldre-i-arbejde/

Den nordiske velferdsmodellen er under press. Fire forskere tenker høyt om hvor vi står og går nå. 
http://forskning.no/2014/09/den-vanskelige-velferden

Leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad av Terje Karstensen.
http://www.oa.no/leserbrev/article7573434.ece

Flott sak om digitalisering, automatisering, omstilling og arbeide i Norge!
http://e24.no/digital/fremtidens-arbeidsliv/at-maskinene-kan-jobbe-for-oss-er-jo-en-gammel-
droem/23260288

Hvorfor borgerlønnbevegelsen snart vil være mainstream.. - David Atkins
http://digbysblog.blogspot.co.uk/2014/07/why-basic-income-movement-will-be.html

I Peter Barnes bok: With Liberty And Dividends For All, utforsker forfatteren kapitalismens feil og 
systemets mangler, videre kommer han med forslag til hvordan det kan forbedres til fordel for den 
stadig krympende amerikanske middelklassen.
http://www.ptreyeslight.com/article/righting-capitalism-dividends

Verdensbanken støtter "direct cash transfer" programmer i utviklingsland, men inntil videre har 
austerity, workfare og arbeidlinja blitt anbefalt i vestlige land.
http://www.businessinsider.com/afp-world-bank-warns-of-global-jobs-crisis-2014-9

Bertrand Russell, den engelske filosofen, var ikke en fan av arbeidet. I sitt 1932 essay , "In Praise of
Idleness”", regnet han ut at dersom samfunnet var bedre håndtert ville den gjennomsnittlige person 
bare trenge å jobbe fire timer i døgnet. Resten av dagen kunne være viet til jakten på vitenskap, 
maling og skriving.
Man ser også på grafene fra OECD at det ikke har blitt så mye mere fritid med årene, som man 
kunne forvente av automatisering og teknologisk utvikling. Artikkelen er fra 2013.
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2013/09/working-hours

The worlds simplest plan to end poverty explained.
http://www.vox.com/2014/9/8/6003359/basic-income-negative-income-tax-questions-explain
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"Miljøpartiet De Grønne mener det er på tide med en forsøksordning med borgerlønn, en ordning 
som kunne frigjøre ressurser i NAV systemet til virkelig å hjelpe, fremfor å fange mennesker i det 
som for mange oppleves som en Kafkaprosess."
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread305043/

Ailsa McKay is Professor of Economics at the Glasgow School for Business and Society in 
Glasgow Caledonian University.
http://www.scotsman.com/news/ailsa-mckay-citizens-financial-rights-1-2799922

Brennpunkt hadde i vår et program om sekstimersdagen og muligheten for å ta ut mer tid enn 
penger. Det kom en rapport som viste at det var helt realistisk å gjøre det. Her følger en kommentar 
fra feministisk og økologisk økonomisk perspektiv. 
http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=88113

Det fins omtrent ikke arbeidsledighet i Norge sies det. Det er mange mennesker utenfor det 
ordinære arbeidslivet i dag. http://www.nrk.no/norge/600.000-star-utenfor-arbeidslivet-1.7322965

London Futurists Hangout On Air" har satt sammen et internasjonalt panel av forfattere som 
snakker teknologisk utvikling og om hvordan arbeidslivet vil utvikle seg: James Hughes, Martin 
Ford, Gary Marchant, og Marshall Brain. 
https://www.youtube.com/watch?v=K0pVczlnzHE

Man kan undre seg over hvorfor myndighetene tror pisk er motiverende?
http://www.avisen.dk/ledige-afsloerer-det-ville-vi-lave-uden-pisk_283312.aspx

"Eksistenslinjen - livet er mer enn arbeide" En oppsiktsvekkende undersøkelse foran det svenske 
valget 14 september viser at tre av fire svensker er åpne for å stemme på et parti som støtter 
"eksistenslinjen" heller enn "arbeidslinjen". Eksistens linjen innebærer at alle mennesker har lik rett 
til en grunnleggende trygghet uansett hva som skjer i livet. Eksistenslinje er en ny måte å tenke 
velferd og inkluderer borgerlønn slik at alle kan ta del i den økonomiske utviklingen. Blant partiene 
som støtter borgerlønn er partiet Enhet og Piratpartiet.
www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/20-kan-taenka-sig-att-roesta-paa-enhet-redan-i-hoestens-
val-1042808

Wilkinson mener at man må skape mer likhet gjennom en utviding av demokratiet. En langvarig 
løsning må innebære å utvide demokratiet i den økonomiske sfæren.
http://www.klassekampen.no/article/20140830/ARTICLE/140839994

Det er på tide å åpne øynene og se på de faktiske forhold når det gjelder økonomi og ressurser 
tilgjengelig. Borgerlønn er en fordelingsmekanisme for fremtiden.
http://livingincomeguaranteed.wordpress.com/2014/05/28/there-is-enough-stopping-the-cycle-of-
ignorance-with-lig/

En av lederne i BIEN, Karl Widerquist
http://vimeo.com/104611778

Mennesker dør ikke av matmangel i dag, de dør av pengemangel sier Terje Haukland i dette 
innlegget.
http://www.bt.no/meninger/debatt/Finansindustrien-skaper-fattigdom-3181815.html
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Om Sveits og den kommende folkeavstemningen. Som forventet anbefaler Swiss Federal Council, 
at folkeavstemningen om borgerlønn blir nedstemt. Dette rådet evaluerer alle folkeinitivativene som
skal til folkeavstemning; støtter, er nøytrale eller er negative til initiativet. Folkeavstemningen vil 
finne sted en gang i 2016. http://binews.org/2014/08/switerland-government-reacts-negatively-to-
ubi-proposal/

Om borgerlønn og Mincome på Al Jazeera
http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/26/dauphin-canada-cash.html

Professor Robert Skidelsky, medlem av British House of Lords og forfatter av en trebinds biografi 
om Keynes, støtter borgerlønnideen!
https://www.project-syndicate.org/blog/playing-by-the-rules-by-robert-
skidelsky#eA1MXlVEtt1zBo5B.99

Fra entreprenør til kriminell. Denne saken illustrerer på mange måter problemene med 
velferdssystemet vårt og fortvilelsen som følger. Problemer som helt kunne vært unngått med 
borgerlønn.
http://www.f-b.no/nyheter/grov-svikt-av-nav-1.6110743

Til vår store glede har fagtidskriftet `Byggmesteren` en artikkel om borgerlønn i siste utgave. 
http://byggmesteren.as/2014/08/18/fire-timers-uke-na/

Historie: The 1968 letter signed by over 1,000 economists from 125 universities for a guaranteed 
minimum income
http://imgur.com/FKLmMH2

Forskere har vist at det er en sammenheng mellom dårlig økonomi og selvmord. Borgerlønn kan 
redde liv.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/12/nesten-13-000-ekstra-selvmord

Michael Bohmeyer(29), entreprenør fra Berlin ønsker å finne ut hva som skjer dersom vi ikke 
trenger å bekymre oss for inntekten lenger.
http://www.vice.com/read/a-german-guy-wants-to-give-you-a-bunch-of-money-for-nothing?
utm_source=vicetwitterus

Om ungdommens holdninger til fravær og «arbeidsmoral», svært like funn som i arbeidslivet for 
øvrig. Er det høy arbeidsledighet øker frafallet. Elever som i utgangspunktet sliter med 
motivasjonen får da svekkede framtidsutsikter og avslutter utdanningen.
https://www.sintef.no/uploadpages/282716/Sammendrag%20og%20hovedfunn.pdf

Innlegg av Linn Stalsberg! Hun forklarer problemene rundt hva vi regner som verdiskaping (BNP)
http://fruentimmer.blogspot.no/2014/08/verdien-av-omsorg.html

Et gjensyn med dr. Anna Reid, om hvorfor økonomiske problemer er en av de viktigste årsakene til 
sykdom og dårlig helse. Hun snakker på engelsk, det er tekstet på tysk.
http://vimeo.com/102414905

Mens vi venter på borgerlønn.. - om trygghet, verdighet og ytringsfrihet.
http://framandkar.wordpress.com/2014/08/09/navklart-endelig-minstepensjonist/

En svært interessant kronikk av sosialentreprenør Trude Sletteland. Hun kritiserer regjeringens 
politikk og retorikk. Pisk hjelper ikke, det er bevist gang på gang. Meningsfull aktivitet må 

http://framandkar.wordpress.com/2014/08/09/navklart-endelig-minstepensjonist/
http://vimeo.com/102414905
http://fruentimmer.blogspot.no/2014/08/verdien-av-omsorg.html
https://www.sintef.no/uploadpages/282716/Sammendrag%20og%20hovedfunn.pdf
http://www.vice.com/read/a-german-guy-wants-to-give-you-a-bunch-of-money-for-nothing?utm_source=vicetwitterus
http://www.vice.com/read/a-german-guy-wants-to-give-you-a-bunch-of-money-for-nothing?utm_source=vicetwitterus
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/12/nesten-13-000-ekstra-selvmord
http://imgur.com/FKLmMH2
http://byggmesteren.as/2014/08/18/fire-timers-uke-na/
http://www.f-b.no/nyheter/grov-svikt-av-nav-1.6110743
https://www.project-syndicate.org/blog/playing-by-the-rules-by-robert-skidelsky#eA1MXlVEtt1zBo5B.99
https://www.project-syndicate.org/blog/playing-by-the-rules-by-robert-skidelsky#eA1MXlVEtt1zBo5B.99
http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/26/dauphin-canada-cash.html
http://binews.org/2014/08/switerland-government-reacts-negatively-to-ubi-proposal/
http://binews.org/2014/08/switerland-government-reacts-negatively-to-ubi-proposal/


oppleves som meningfull for sosialklientene selv også.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article3173311.ece#.U-YBh9SSzIW

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article3173311.ece#.U-YBh9SSzIW

