
 

 

PRESSMEDDELANDE den 21 mars 2018 

Nytt parti till riksdagsvalet: Basinkomstpartiet 
Fredagen den 23 mars kl. 15:00 presenteras det nya svenska partiet Basinkomstpartiet under ett 
pressmöte på Park Avenue i Göteborg. Partiet sätter speciellt fokus på basinkomst - garanterad 
ekonomisk grundtrygghet - som politisk reform. ”Det skulle påverka hela samhället gynnsamt” 
säger partiets grundare och ordförande Lena Stark. Basinkomstpartiet stöttas av framstående 
professor och basinkomstförespråkare Guy Standing. 

Det nya partiet Basinkomstpartiet lanseras i anknytning till UBIE’s, Unconditional Basic Income 
Europe’s, internationella konferens i Göteborg 23-25 mars. Liksom konferensens tema, Basic Income - 
Neither Left nor Right, ställer Basinkomstpartiet sig utanför den traditionella höger/vänster-skalan.  

“Frågan om basinkomst har aldrig varit enskilt höger eller vänster, utan grundar sig i gemensamma 
utgångspunkter för demokrati, mänskliga rättigheter och seriös hållbar utveckling” säger Lena Stark, 
Basinkomstpartiets ordförande. “Vi behöver ekonomisk grundtrygghet för alla, mindre byråkrati, och 
nya lösningar för samarbeten som alternativ till en förlegad arbetslinje och förödande business as 
usual”  

Lena Stark får medhåll av Guy Standing, tidigare ekonomiprofessor och nu professor i 
utvecklingsstudier vid University of London, som varit en viktig samtalspartner under partiets 
framväxt. Standing var med och grundade BIEN, Basic Income Earth Network, redan 1986, och har på 
senare år blivit något av en berömdhet gällande basinkomstfrågan även i Sverige. Han kommer 
medverka på Basinkomstpartiets presskonferens för att visa sitt officiella stöd till partiet. 

Namnet till trots kan Basinkomstpartiet inte sägas vara ett rent enfrågeparti, då utgångspunkten för 
politiken är att basinkomstfrågan påverkar alla andra samhällsfrågor, och är en förutsättning för en 
stabilare samhällsutveckling under en tid i enorm förändring.  

“Allas möjlighet till ekonomisk grundtrygghet innebär ett tryggare och friare samhälle. Alla ska kunna 
erbjudas verktyg för lärande inför de nya uppgifter som den nya arbetsmarknaden kräver, med sikte 
på lösningar för verklig tillväxt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt” säger Lena Stark. 
“Basinkomstpartiet står för nya visioner för en värld i förändring”.  

På den återkommande frågan om ifall basinkomst inte skulle innebära att alla slutade jobba svarar 
hon nej, och hänvisar till de pilotprojekt som utförts. “Basinkomst stärker entreprenörskap, inte minst 
bland kvinnor. Däremot skulle människor möjligen sluta stressa så mycket, vilket vore önskvärt ur 
både hälso- och miljösynpunkt”.  
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