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“Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och
välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster.”
Artikel 25, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Basinkomstpartiets valspråk

IDAG — Byråkratibidrag, för ett fåtal

IMORGON — Lika trygghet, för alla

Vilka i vårt samhälle ska få bidrag? Företagen? De
långtidssjuka? De flesta ifrågasätter inte att en skiftande regering som byter färg och åsikter vart 4:e år
bestämmer över hur dina skattepengar spenderas.
Varför är det så? Finns det en bättre lösning?

Basinkomst är ”en ovillkorlig individuell regelbunden
utbetalning till alla”. Basinkomsten ska vara tillräckligt
stor för ett drägligt liv, men inte mycket större. Den finansieras av att den ersätter stora delar av våra befintliga bidragssystem.

Spenderas din skatt effektivt?

Genom att vara svensk medborgare är du delägare i
det företag som är vårt samhälle. Din vinstutbetalning
är idag ett gytter av olika bidragssystem. Du har rätt till
basinkomst.

Arbetsförmedlingen kostade 2017 skattebetalarna
över en halv miljon kronor per arbetslös. Går varje
krona dit den är tänkt att gå?
Staten har betalat ut i storleksordningen 500 - 1 000
miljarder kronor i coronastöd. Det här motsvarar 50 100 tusen kronor per svensk medborgare.
Du kan säkert lista dina egna exempel på resursslöserier inom andra områden. Försäkringskassan, migrationen. Frågan är: Hur mycket fick du?
Vi kan spendera våra gemensamma resurser bättre.
Mycket av den skatt vi betalar försvinner ut i intet av
byråkrati och de komplexa system som skapats av
våra myndigheter. Ändå har vi idag i Sverige utförsäkrade, långtidsarbetslösa och hemlösa.

Ett rikare land, en rikare befolkning
Automation och artificiell intelligens innebär att jobb
försvinner. Detta skapar vinst. Som land blir vi också
rikare över tid, i och med att vi producerar och säljer
varor och tjänster. Hur tar vanligt folk del av detta?
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“Det är för dyrt! Folk slutar jobba!”
Basinkomst existerar redan idag i till exempel Alaska.
Fler och fler framgångsrika försök startas och pågår på
alla kontinenter. Vårt eget system med barnbidrag är
som en basinkomst för våra barn.

Se finansieringsexempel för olika storlekar för basinkomsten (10 000 kr - 13 000 kr) på vår hemsida
basinkomstpartiet.org
Inga data från försöken eller Alaska visar på minskad
produktion. Däremot höjs folks levnadsstandard.
Slutar du själv jobba för 10 till 13 tusen varje månad?
Inte? Precis, däremot är det en säkerhet. Tillhör du det
fåtal som ändå svarar ”ja” på frågan, kanske du vill utbilda dig? Forska? Då bidrar du! Eller starta en egen
verksamhet? Då betalar du skatt!

Höger eller vänster? Båda! Ingetdera!
”Till vänster” vill man ofta se ett bättre skyddsnät för de
svaga. ”Till höger” vill man att resurser inte spenderas
av staten. Den moderna demokratins stora meningsskiljaktighet. Basinkomst löser båda problemen.
Basinkomst är ett nytt sätt att tänka. Basinkomst innebär att man inte bakar in politiska eller egna åsikter i
vilka man ger bidrag till. Vi vill ge en lika stor utbetalning till alla, och lägga bedömningen på mottagaren.
Vi kan inte fortsätta vända 180 grader vart 4:e år. Hur
populärt kommer det vara att avveckla basinkomsten
när den är införd?
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Vad behöver JAG göra för att basinkomst i Sverige ska bli verklighet?
Förändring kan inte ske utan dig. Vill du att förändring ska ske behöver du ta ansvar.
Men vi har gjort det enkelt för dig!

DU behöver göra dessa 3 saker:
Bli övertygad om att basinkomst fungerar
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Är du redan övertygad? Gå till punkt 2!
Inte övertygad? Besök www.basinkomstpartiet.org där vi besvarar vanliga frågor och listar
en väldig massa argument för basinkomst! Vi besvarar hur basinkomsten ska utformas och
finansieras, samt besvarar vanliga motargument. Gå sedan till punkt 2.

Inled en långvarig bekantskap med oss
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Följ oss på sociala medier. Sök på Basinkomstpartiet på Facebook, Twitter och Youtube.
Våra idéer finansieras till 100 % av medlemsavgifter och donationer. Basinkomst i Sverige
kan inte bli verklighet om inte ett parti driver frågan i riksdagen. Då vi enbart ställer upp i
riksdagsval är gränsen för partistöd väldig hög.
Kort sagt: Gillar du basinkomst behövs du som medlem!
Skanna QR-koden för att registrera dig som medlem. Det kostar
100 kr per år och tar 2 minuter! Vi skickar dig som medlem nyhetsbrev och en påminnelse om nästkommande års medlemsavgift i
din brevlåda, samt valsedlar, i övrigt förbinder du dig inte till något.
basinkomstpartiet.org/medlemskap

Rösta på oss i alla kommande riksdagsval
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Då basinkomst är en nationell fråga ställer vi enbart upp i riksdagsvalet. Vi är ännu ett litet
parti men med stora mål, så en viktig aspekt är att vi alla är långsiktiga! Inled en relation
med oss, och behåll den över tid, så kommer vi att växa val efter val, tills vi är inne i riksdagen och på riktigt kan verka för paradigmskiftet basinkomst.
Om du i din vallokal inte finner Basinkomstpartiets valsedel, välj en blank riksdags-valsedel
(gul) och skriv ”Basinkomstpartiet” eller ”BASINKOMSTPARTIET” på den. Det viktiga är att
du stavar rätt och skriver tydligt så att din röst tydligt kan läsas som en röst på oss. Som
medlem får du valsedlar hemskickade när det är dags.

För varje punkt du uppfyllt ovan tackar vi dig stort!
Tillsammans kan vi införa samhällsskiftet basinkomst
Språkrör Jan Jäger och styrelsen,
Basinkomstpartiet

