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Morten Emil Hansen (DK) ~ Steven Shafarman (USA)

(Deltagere: Carin Dackmann, Gunna Starck, Henrik Jøker Bjerre, John Avery, Karolin Lundström,
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Udfoldning af Steven Shafarmans tese:
Granted Basic Income – A way to World Peace?

Hvem er Steven Shafarman?

Steven Shafarman (steve@citizenpolicies.org) er præsident for det ikke-kommercielle og uafhængige
“Citizen Policies Institute”, Washington D.C. (www.citizenpolicies.org):

Steven Shafarman er forfatter til ”Healing Politics: Citizen Policies and the Pursuit of Happiness”
og “We the People: Healing Our Democracy and Saving Our World”.

Hvad er Granted Basic Income?

Granted Basic Income er en (regelmæssig, ubetinget) garanteret grundindkomst, uddelt fra en
regering eller international organisation, direkte til det enkelte individ i et udviklingsland.

Hvad skulle det gøre godt for?

Steven Shafarman foreslår Granted Basic Income (GBI) som et ”tool”, der vil kunne bekæmpe
fattigdom, og dermed, efter Steven Shafarmans opfattelse, på sigt fjerne grobunden for sult,
sygdom, diktatur, terrorisme og krig.

Er er det sandsynligt, at Steven Shafarman har ret?

Tjae …

Er det i givet fald ønskværdigt?

Tjae …

Hvor skulle pengene komme fra?

Steven Shafarman foreslår, at en del af den internationale udviklings- og genopbygningsbistand
kunne gives som Granted Basic Income, f.eks. 10 dollar om måneden til alle voksne afghanere.
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Udfordring af Steven Shafarmans tese:
Granted Basic Income – A way to World Peace?

Hvem er Morten Emil Hansen?

Morten Emil Hansen (meh@ibis.dk) er info- og policymedarbejder ved den danske bistandsorganisation
Ibis, der på www.ibis.dk oplyser følgende:

Vision: En retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer
Mission: Gennem støtte til folkelige bevægelser i Afrika og Latinamerika at sikre mennesker lige adgang til

uddannelse, indflydelse og ressourcer og gennem oplysning og politisk arbejde at påvirke den politiske dagsorden og skabe
en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står over for samt pege på konkrete handlemuligheder

Er det muligt at introducere Granted Basic Income som ”fattigdomsbekæmpelses-tool”?

Ifølge Morten Emil Hansens erfaringer i bistands-organisationen IBIS, er der iblandt de store
bistandssponsorer i den vestlige verden, herunder de nordiske lande, et udbredt ønske om at kunne
øremærke deres bistand til bestemte formål, f.eks. landbrug, veje, vand, uddannelse, demokrati-
udvikling, kvindefrigørelse og aidsbekæmpelse.

Derfor er det ifølge Morten Emil Hansen på kort sigt ikke realistisk at forestille sig, at disse,
store donorer af udviklingsbistand p.t. vil være åbne for at lade en stor del af deres bistandsdonationer
distribuere som Granted Basic Income. Fordi en Granted Basic Income fratager donornes indflydelse på
bistandskronerne. I samme øjeblik, man har sluppet en dollar som GBI til et individ i et udviklingsland,
er idéen jo netop, at dette individ frit kan vælge, hvorledes vedkommende ønsker at anvende sin
købekraft, herunder f.eks. efterspørge lokalt produceret mad, tøj og uddannelse, eller Coca Cola og
mobiltelefoner.

Såvidt må Granted Basic Income-tanken iflg. Morten Emil Hansen p.t. betegnes som en utopi.

På den anden side er der efterhånden, bl.a. som følge af et pres fra IBIS og andre bistands-organi-
sationer, åbnet for en mere betingelsesfri udviklingsbistand, kaldet Budgetstøtte, som for 10 år siden
ifølge Morten Emil Hansen var lige så utænkelig, som Granted Basic Income måske er i dag.

Budgetstøtten er i princippet en kontant overførsel fra sponsor til det pågældende udviklingslands
finansministerium, og er ikke bundet til investering til bedste for sponsors kommercielle interesser, men
kan anvendes frit til aftalte formål.

Der er dog stadig tilknyttet vilkår om rapportering og efterkontrol til sponsors sikring af, at de
donerede midler er anvendt i overensstemmelse med det aftalte.

Hvad er altså i dag klart må betegnes som en utopi, kan iflg. Morten Emil Hansen, måske om 10 år
været en anerkendt og anvendt tanke, og dermed - som budgetstøtten – være blevet en ”konkret utopi”.

(Referat/ekstrahering: Søren Chr.Lund
og Morten Emil Hansen)
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Worskop om Steven Shafarmans tese:
Granted Basic Income – A way to World Peace?

I forlængelse af foranstående fortsattes drøftelserne af Morten Emil Hansens oplæg og Steven
Shafarmans essay i fire grupper, der i forlængelse af gruppearbejdet blev bedt om at skrive et forslag
og/eller et spørgsmål på tavlen.

Gruppe 1: Net-aid til en eksempelzone med borgerløn
Gruppe 2: Prova olika lösninger i et ”Eksperimentland”
Gruppe 3: Skolpeng och barnbidrag i stället.

Låt u-länderna komme in på våra marknader
Gruppe 4: Giv borgerløn til alle kvinder i u-landene


