
Nyhetsbrev 
Det har vært en rolig vår for oss etter et svært aktivt 2014. I mai fikk vi endelig valgt et nytt styre. 
Borgerlønn blir stadig mer aktuelt ettersom arbeidsledigheten stiger, behovet for en grønn 
omstilling trenger seg på og NAV systemet stadig viser sine begrensninger. 

Årsmøte 
Vi har gjort det til en tradisjon å ha en innledning og dialog relatert til borgerlønn før årsmøtet 
starter. Førsteamanuensis Werner Christie Mathisen hadde en nydelig innledning om utopier og 
borgerlønn. Mathisen har spesialisert seg på utopier og utopisk politisk teori og grønn politisk 
tenkning. Innledningen var etterfulgt av en god samtale om temaet. Vi gleder oss til å høre mer fra 
ham.

Årsmøtet klarte ikke å velge et styre 12 mars. Det ble derfor vedtatt å ha et ekstraordinært årsmøte i 
slutten av mai. 

Ekstraordinært årsmøte
21 mai avholdt vi det ekstraordinære årsmøtet og vi har nå et nytt styre:

Styremedlemmer: Anja Askeland, Roar Gulløien, Sjur C. Papazian, Glenn Slotte og Claudia Wakim
Leder: Anja Askeland
Varamedlemmer: Grete Antona Nilsen, Ole A. Seifert og Tobias G. Lindstad

Revisor: Sten Holt
Valgkomite: Nils Peter Waage og Torger Jacobsen

Pamfletten: Borgerlønn – Veien videre for velferdsstaten. 
Redaktør i  Pengevirke Arne Øgaard hadde en flott anmeldelse av pamfletten vår i siste utgave 
Pengevirke(s.31): https://www.cultura.no/Documents/Pengevirke/Pengevirke2015/Pengevirke
%202015-2%20NO%20web.pdf

Styret i BIEN Norge har nå bestemt seg for å legge pamfletten ut til nedlastning. Pdf til pamfletten 
er lagt ved dette nyhetsbrevet og vil bli lagt ut på hjemmesiden etter hvert. 

Hjemmeside
Hjemmesiden vår (Borgerlonn.no) er nede etter et virusangrep. Vi har målsetting om å få siden opp 
igjen i løpet av sommeren. 

Nordisk borgerlønnsamarbeide 
Denne våren har vi etablert et nordisk kontaktnett for borgerlønn. Den nordiske velferdsmodeller 
under press og borgerlønnbevegelsen i Norden har mye felles utfordringer. Vi har allerede 
universelle utbetalinger som barnetrygd og alderspensjon. Med borgerlønn vil vi kunne oppgradere 
våre ulike versjoner av den nordiske velferdsmodellen til å bli helt universell gjennom å inkludere 
også alle i arbeidsdyktig alder.

I Finland har borgerlønn blitt veldig aktuelt denne våren og vi har mye å lære av våre naboer i øst. 
Se vedlegg fra BIEN Finland. 

Foredrag i Bergen
8 april hadde forsker på Rokkansenteret Nanna Kildal et godt besøkt foredrag om borgerlønn. 
Lyubava Malysheva filmet foredraget: https://www.youtube.com/watch?v=mLQcfLRqLnU

https://www.youtube.com/watch?v=mLQcfLRqLnU
https://www.cultura.no/Documents/Pengevirke/Pengevirke2015/Pengevirke%202015-2%20NO%20web.pdf
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Internasjonal konferanse i Seoul 19-20 juni
Neste BIEN congress skal være i Seoul i 2016. I år var det en forkonferanse på samme stedet og 
jeg, (Anja Askeland) ble invitert dit pga mitt sekretærverv i BIEN. Jeg ble bedt om å ha et foredrag i
den sammenhengen og da fortalte jeg om Borgerlønnbevegelsen i Norden. Det kommer en artikkel 
om dette etterhvert. 

Fremover
Programmet for høsten er ikke klart ennå, men en ting er avklart og det er at vi vil ha stand på 
Grønn Festival på Nesodden den 30 august. 

Internasjonal borgerlønnuke 14-20 september
I år går den 8 internasjonale borgerlønnuken av stabelen  i september. Dette er et initiativ som 
startet i Tyskland/Østerrike, men nå har både UBIE og BIEN blitt en del av den. 
I Norge sammenfaller denne uka med Protestfestivalen. Der skal borgerlønn tas opp som et 
tabuemne: Innfør borgerlønn: Lik lønn til alle, uansett yrke og uansett om man er i arbeid eller ikke.
http://protestfestivalen.no/2015/tabu-protest-2015

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å gjøre noe relatert til borgerlønn rundt om i landet denne 
uken. 

Vennlig hilsen
Anja Askeland
BIEN Norge

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

http://protestfestivalen.no/2015/tabu-protest-2015

