
Nyhetsbrev 
Nå er vi godt i gang med 2015 og vi får bare beklage at det er lenge siden forrige nyhetsbrev. Nå 
skal vi komme i rute igjen. Først ut er vårt tredje årsmøte. 

Årsmøtet
Torsdag 12.mars klokka 18.00 i Batteriets lokaler i Fredensborgveien 24A. Oslo. Vi er i ferd med å 
gjøre det til en tradisjon å ha en innledning og dialog relatert til borgerlønn før årsmøtet starter. I år 
er vi glad over å presentere Werner Christie Mathisen som skal snakke om - Utopier og borgerlønn.  
Han er førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo og har spesialisert 
seg på: Utopier og utopisk politisk teori og Grønn politisk tenkning.

I borgerlønndebatten blir ofte borgerlønn satt i forbindelse med begrepet utopi, både av tilhengere 
og motstandere av ideen. Den aller første utopien «Utopia» ble publisert i 1516 og skrevet av 
Thomas More. More konstruerte ordet utopia fra gresk utopia («ingensteds») og eutopia («et godt 
sted»). Flere utopiske bøker blir ofte nevnt i borgelønnsammenheng. Blant annet en sosialistisk 
utopi kalt "Looking Backward" fra slutten av 1800 tallet. Den senere tid har det kommet utopier 
som foreslår en form for borgerlønn for eksempel Callenbachs «Ecotopia». Etter innledningen blir 
det god tid til spørsmål og kommentarer. 

I fjor hadde vi en vervekonkurranse og på årsmøtet vil vinneren motta premien som er et bilde 
donert av kunstneren Ole Seifert .

Vi legger inn en kort pause før det formelle møtet startet klokken 19.00.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontigenten, 100,-, for 2015 være betalt. Den betales 
inn på kontonr: 1254 05 82392.

Nordisk borgerlønnkonferanse
Et viktig satsingsområde for BIEN Norge i det kommende året er å jobbe for et sterkere nordisk 
samarbeide. Målet er å arrangere en nordisk konferanse i Norge i samarbeide med bevegelsen i de 
andre nordiske landene. Det er et stadig sterkere behov for å oppgradere våre respektive 
velferdsmodeller og tema konferansen blir derfor den nordiske velferdsmodellen.

Foredrag i Bergen
8 april vil forsker på Rokkansenteret Nanna Kildal ha foredrag om borgerlønn. 
Sted: Batteriet Vest Norge, Kong Oscars gate 26. 

Fylkes - og kommunevalg 2015
I år er det også Fylkes og kommunevalg og vi vil diskutere hvordan vi kan bidra til å sette fokus på 
borgerlønn i valgkampen. Vi vil oppmuntre alle som er skriveføre til å legge inn noen ord om 
behovet for borgerlønn i lokalavisen, eller i større medier selvfølgelig. Det er viktig å få et 
mangfold av stemmer og perspektiver med. Vi vil gjerne dele leserbrev og mediesaker på 
hjemmesiden vår, så send de til oss om du skriver noe.

BIEN lanserer ny hjemmeside 
Endelig er hjemmesiden klar.  
http://www.basicincome.org/

Siden sist
I fjor fikk vi midler av Fritt Ord til å ha en seminarrekke på Litteraturhuset. Alle møtene er filmet og
er blitt lagt ut på vår youtubeside.  https://www.youtube.com/channel/UCt33O-

https://www.youtube.com/channel/UCt33O-Q0CE8TddOg7UnhhMA
http://www.basicincome.org/


Q0CE8TddOg7UnhhMA
 
4 september startet vi med det første seminaret Borgerlønn etterfulgt av pamflettlansering i 
Kjelleren på Litteraturhuset. Professor, sosialantropolog, forfatter og samfunnsdebattant Thomas 
Hylland Eriksen holdt innlegget Borgerlønn og samfunnsmoral: Om menneskets natur og litt til, 
mens redaktør for tidsskriftet Minerva og økonomisk historiker Nils August Andresen, som er 
doktorgradstipendiat i økonomi på ESOP ved UiO, holdt motinnlegget Borgerlønn, en unødvendig 
utopi? Forfatter Peter Normann Waage ledet møtet.

23 oktober avholdt vi vårt andre seminar. Nanna Kildal, forsker fra Rokkansenteret, universitetet i 
Bergen og redaktør i Tidsskrift for Velferdsforskning, holdt foredraget - Hvordan begrunne en 
borgerlønn til alle? På seminaret presenterte og diskuterte Kildal sentrale normative, politiske og 
økonomiske argumenter for en borgerlønn. Møteleder var Anja Askeland. 

20 november var siste seminar i rekken – Borgerlønn, livskvalitet og helse.
Vi har vært så heldige å få professor i helseøkonomi Evelyn Forget, fra Universitetet i Manitoba, 
Canada, til Norge. Forget har forsket på dataene fra et gjennomført negativt inntektsskattprosjekt i 
Canada på 70-tallet. Forget fortalte om prosjektet og sine funn. Twitterdronning Elin Ørjasæther 
hadde en kortere kommentar om temaet ut fra norske forhold. Andrew Kroglund fra 
Utviklingsfondet ledet møtet. 

- Gobaliseringskonferansen
31 oktober hadde vi et arrangement i storsalen - Kontantutbetaling som bistand
Dette ble arrangert sammen med Studieforbudet Solidaritet og vi ønsket å sette fokus på norsk 
bistand. Guy Standing holdt innlegg om piloprosjektene som er gjennomført i India. Ståle Wig, fra 
UiO, Hilde Opoku fra MDG og Eva Kløve fra NORAD hadde kommentarer til dette. Remi Nilsen, 
redaktør i Le Monde Diplomatique var møteleder. Møtet ble streamet, men også filmet og vil bli 
lagt ut på youtube. 

2 november hadde vi et arrangement i samarbeide med Bestemødrene for fred og Occopy Oslo - 
Mennesket i paradigmeskiftet. Det var fire innlegg med ulike perspektiver, men med det til felles at 
de setter mennesket i sentrum. Anne Marie Kvernevik fra Share Norge, Elsa Britt Enger om IVK, 
Sigve Brouwer fra BIEN Norge om borgerlønn og Sjur Papazian hadde et historisk perspektiv. 
Møteleder: Anja Askeland

15 oktober i Bergen. 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

Pamfletten: Borgerlønn – Veien videre for velferdsstaten. 
Pamfletten er på 48 sider og er en lettlest grunnbok om borgerlønn. 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. 

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://www.tronsmo.no/
https://www.youtube.com/channel/UCt33O-Q0CE8TddOg7UnhhMA


http://borgerlonn.no/medlemskap/

Vennlig hilsen
Anja Askeland
BIEN Norge

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

Nederlandsk fjernsyn VPRO viste 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
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https://www.youtube.com/watch?v=aEdBoE625R4

http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/2014-04-25-europas-smuldrende-middelklasse-og-nye-
underklasse

https://www.youtube.com/channel/UCt33O-Q0CE8TddOg7UnhhMA

http://www.theguardian.com/politics/2015/jan/18/green-party-citizens-income-natalie-bennett-
benefit

http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7368804/Borgerlig-borgerl%C3%B8n/
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