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(das bedingungslose Grundeinkommen, BGE)
-Είμαστε μέλη μιας πολύ πλούσιας κοινότητας.

Για πολλούς ανθρώπους που ζούνε, μένουν και εργάζονται στην
Γερμανία τα λεφτά φτάνουν ίσα για να επιβιώσουν, οχι όμως για να
ζήσουν.
Γιατί είναι ενάντια στο δικαίωμα, κάθε ατόμου για μια αξιοπρεπής ζωή.
Γιατί οι φόβοι, οι καταπιέσεις, και ο πατερναλισμος, μας καταστρέφει
όλους.
Γιατί η οικονομία πρέπει να είναι για μας και όχι εμείς για την
οικονομία.
-Πως μπορούμε να το αλλάξουμε;

Υπάρχει επιτακτική ιδέα, να αλλάξει η κοινωνία προς το καλύτερο. Το
άνευ όρων εισόδημα του BGE.
-Τι είναι το BGE;

Είναι ένα εισόδημα που χορηγείται για κάθε μέλος της πολιτικής
κοινωνίας.
Θα πρέπει μην να είναι τόσο υψηλό, ώστε να αρκεί να ζήσουμε.
Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, και χωρίς έλεγχο να
καταβάλλεται σαν βοήθεια.
Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση για εργασία με βασικό λόγο το
αντάλλαγμα.

Ως εκ τούτου όμως υπάρχει εγγυημένη μια μεγαλη μάζα δικαιοσύνης,
αλληλεγγύης και ατομικής ελευθερίας.
Θα ήτανε ένα μεγάλο βήμα προς την βελτίωση της εκπαίδευσης και
των ευκαιριών ανάπτυξης για τα παιδιά και τις οικογένειές.
- Ποιος πρέπει να πληρώσει.

Σήμερα, εκδίδονται πολλά χρήματα για την βασική ασφάλεια υγείας,
επίδομα τέκνων, ομοσπονδιακή οικονομική βοήθεια και για το
φορολογικό, επιδομα υπολογισμός φόρου.

Ολα αυτά τα μέσα μαζί μπορούνε να χρηματοδοτήσουνε το άνευ όρων
βασικό εισόδημα.

Επιπλέον η χρηματοδότηση της BGE είναι σαφές και διαφορετικές όσο
το δυνατόν.
-Πως το BGE τελικά θα χρηματοδοτήτε θα αποφασιστεί σύμφωνα με
τις τιμες, που θα αναπτυχθούν στην οικονομία και κατα πως αυτές
μπορούν να κατανεμηθούν (μοιραστούν) δίκαια.
Ειναι μια δημοκρατική πολιτική απόφαση.

bge.die-initiative.org

www.basicincome.gr
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