
Referat fra 

Fokus-Gruppe-Arbejde 
på Borgerlønsbevægelsens landsmøde,  

lørdag den 31. januar 2004  
på Brandbjerg Højskole ved Jelling  

 

Gruppe 1 
Agitation/kampagne 
Reklamer 
Borgerlønshappening 
1.maj demonstrere/borgerløn 
Brochurer til grundlovsmøder og 1. maj (for 
debatforum) 
Foretræde for politikere 
Skrive breve til politikere 
Kampagne for debatsiden (Annoncer, 
plakater, pjecer) 
Happening med gadeteater, musik mm. 
Konkurrence om malerier ”Borgerløn” 
Udstillingsaftale + paneldebat i lokalet 
Annoncer på internet og i dagspressen 
Slogankonkurrence (”Noget for ingenting!”) 
pengepræmie 10.000 
Reklameartikler; kuglepenne, T-shirts, 
nøgleringe, sweatshirts…) 
Stickers, Bagrudestreamers 
Plakater 
Foldere på biblioteker, i forretninger m.m 
 

Regionalt/Internationalt samarbejde 
NSU 
BIEN 
International gruppe – til samarbejde, rejser 
o.s.v. 
Regionalt/lokalt arbejde 
 

Formidling/medier 
Undervisning 
Hjemmeside 
Internet debatfora 
Debatbøger 
Læserbreve 
Radio/TV 
Artikler til aviser m.m. om borgerløn 
Navneændring til Basic Income? 
Økosamfund 
Studiekreds 
Foredrag/forske kontakte universiteter 
Foredrag aftenskoler højskoler 
Foredrag VUC Uddannelsessteder 
Videns butikker 

Gruppe 2 
PR 
Synliggørelse 
Læserbreve/debatindlæg 
Kronikker/artikler 
Læserbrevskursus 
Små læserbreve, hvor sproget ”vendes” 
Til hvert bestyrelsesmøde har alle skrevet et 
udkast til et læserbrev 
Små ”appetitlige” foldere om borgerlønsideen 
Kontakt til evt. lokalradio/TV 
Bogudgivelser 
”Velfærd på vildspor”s udgivelse (Bog) 
Pressemeddelelse 
Fremstød for den nye bog 
 

Opinionsdannere 
Foredrag 
Undervisningsmateriale 
Gæstelærere 
Mandag morgen 
Forskergrupper Universitet/handelshøjskolen 
Rockwool-fonden 
Debat med velfærdskommissionen 
Toppolitikere 
MF-kandidater 
Debatmøder på universiteterne 
Invitere folketingspolitikere til vores møder 
Politiske partier ”nedefra” evt. foredrag 
Politisk paneldebat 
 

Diverse 
Opdatere hjemmeside efter hvert 
bestyrelsesmøde 
Bestyrelsesdebat på hjemmesiden 
Flere medlemmer 
Korte skriftlige litteraturanbefalinger til 
medlemmerne 
Øget aktivitet 
Kontakt til medlemmer 
Motivationsforsøg til mere aktivitet blandt 
medlemmerne 
EU og borgerløn 
Forbinde borgerløn med andre ideer 
Indvandrerspørgsmålet og borgerløn 
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Gruppe 3 
 

Positive argumenter for borgerløn 
Til overvindelse af andres modstand 
Alle skal have borgerløn, så den dermed 
ønskes så høj som mulig 
Borgerløn kan give samme lave skatteprocent 
for alle indtægter 
Let arbejdet for skattevæsnet – går på 
gennemsnitsbruttoskat 
Borgerløn i stedet for personfradrag 
Borgerløn ophæver fast pensionsalder 
Borgerlønnere kan og vil arbejde 
Borgerløn i forbindelse med høj mindsteløn 
giver arbejde til mange mindre veluddannede 
Borgerløn er frivillig indtil 67 procent har 
valgt den 
Borgerløn giver meget reelt arbejde uden om 
administrationen 
 

Aktivering af medlemmerne 
Indberette navne + e-mail på alle 
borgerlønsinteresserede, så disse kan komme 
på mailingslisten 

Henvendelse til foreninger/grupper med 
umiddelbar interesse for borgerløn 
Styrke samarbejdet med positivt indstillede 
organisationsfolk, politikere, journalister, 
forfattere etc. 
Infostande på markeder 
 

Kronikker og andre indlæg 
Undersøge den mentale modstand mod 
borgerløn 
Kortlægge vores allierede 
Foredrag i foreninger og organisationer 
Udarbejde et program, der nutidigt appelerer 
til flertallets samfundsforestillinger 
Gribe fat i (dags)aktuelle relevante sager, og 
betragte dem i et borgerlønsperspektiv, 
gennemartikler, læserbreve etc. 
Knivskarp argumentation til at imødegå 
typiske kritikpunkter 
Foredrag på højskolernes sommerkurser 
(50 % af kursusprogrammet skal have 
folkeoplysende karakter) 
 
 

 

 

 
 


