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The Equal Life Foundation
Het introduceren van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd
We leven in een wereld die met de dag verslechtert. Corruptie, geweld, oorlogen,
bezuinigingen, schulden, gebrek, armoede, dakloosheid, slavernij; dit zijn de woorden
die het definiëren, zo niet voor allen, voor velen en niemand kan de behoefte aan
Verandering ontkennen.
Toen we overwogen hoe een verandering te ontwerpen die uitvoerbaar en permanent
zal zijn moesten we vele facetten van de problemen onder ogen zien, vooral dat ene
facet dat we blijkbaar, op dit moment, door onze eigen definitie en acceptatie van
de hiërarchie zoals deze bestaat, uitgesloten zijn van de regerende machten van de
wereld en hoe een ieder van ons in hun eigen kracht terug kan komen om deze wereld
naar een andere uitkomst te dirigeren, naar een andere werkelijkheid die Iedereen ten
goede zou komen en niet alleen enkelen.
Wat vrij duidelijk werd was dat er op dit moment slechts één punt van Gelijkheid
is dat we voor onszelf op kunnen brengen en van waaruit we kunnen beginnen te
werken met de schade te verhelpen die tot nu toe aangericht is en dat is het punt
van Gelijke Verantwoordelijkheid, een punt waar we onmiddellijk kunnen delen in
de vrachtlading aan besluitvorming met iedereen op de planeet, een punt dat niet
gedebatteerd, bevochten of geëist hoeft te worden omdat het een punt is dat ieder
van ons zichzelf kan realiseren en kan besluiten naar te handelen, als deel van de
oplossing.
In het licht van dit begrip en van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, hebben
we een voorstel voor verandering geschreven, we hebben geen leiders nodig, we
hebben een collectieve overeenkomst nodig om niet langer een dergelijke wereld,
zoveel leed, zoveel ellende te steunen, omdat het niet nodig is, niemand is er beter of
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wijzer van geworden, dus dienen we de inhoud van de lessen te veranderen die we
proberen onszelf en elkaar te leren door af te stappen van ons lijden, door het lijden
van allen op te geven voor een andere wereld waar het Leven gewaardeerd wordt
boven Alles en Geld wordt teruggegeven aan de plaats van dienstbaarheid waar het
altijd had moeten zijn, ten dienste van het Leven.
Dit voorstel is een ontwerp en als we het eens zijn over het nemen van
verantwoordelijkheid voor deze wereld, zullen we de handen vermenigvuldigen die
beschikbaar zijn om het werk te doen om de hiaten op te vullen in het schrijven van
een nieuwe Grondwet voor deze wereld, een nieuwe Plattegrond, waardoor wij ons
zullen verbinden alles te doen wat in onze macht ligt om de manier waarop de dingen
gaan te veranderen.
Er is tot nu toe nog nooit een plan geweest dat zou overwegen hoe op deze planeet
harmonieus te leven, wij roepen allen met een visie op aan te sluiten, deel te nemen aan
een beweging voor Verandering die begint met onze zelfverantwoordelijkheid voor
alles wat bestaat en wanneer we de wereld en de mensheid omarmen als onze familie,
zullen wij het veranderen om onze omhelzing vs. onze isolatie te weerspiegelen,
onze vastberadenheid vs. onze eisen, onze ver-antwoord-ing versus de machthebbers
beschuldigen voor het niet doen wat we zien dat beter zou kunnen worden gedaan,
kan gedaan worden voor iedereen, kan worden gedaan om ervoor te zorgen dat deze
wereld nooit meer hetzelfde zal zijn.
We kunnen een betere wereld achterlaten, dit is de schets die wij voorstellen over hoe
het aan te pakken, de wereld kan veranderen als wij veranderen, ieder van ons heeft
de macht om voor verandering te staan, als De Verandering.
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INTRODUCTIE
Het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd (“LIG”) is een Voorstel dat het acute en
dringende probleem aanpakt van enorme wereldongelijkheid. Huidige economische
en politieke beleidslijnen, die geimplementeerd zijn om voorspoed en het welzijn
van de rechtelozen op de wereld te bevorderen, mogen tot op zekere hoogte in staat
geweest zijn economische groei te bevorderen, maar de vruchten van deze groei
moeten degenen die ze het meest nodig hebben nog bereiken.
Het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zal die individuen ondersteunen en assisteren in
de samenleving die zich in een achtergestelde positie bevinden ten gevolge van deze
structurele ineffectiviteit en ontoereikendheid. Het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd
zal gelijke mogelijkheden voor allen beschikbaar stellen; waarbij het functioneert als
het middel waarmee landen in staat zullen zijn de meest directe en negatieve effecten
van het kapitalisme te corrigeren, terwijl het vele van de unieke sterke kanten die
zo’n systeem belichaamt in stand houdt. Het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zal
zo helpen groei en duurzaamheid in balans te houden; waarbij de Fundamentele
Mensenrechten veilig gesteld en gegarandeerd worden voor iedereen.
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WAT IS L.I.G.?
Het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd is de voorziening van een ‘Leefbaar Inkomen’
voor elke kiesgerechtigde burger - een inkomen dat een redelijk niveau van
financiële zekerheid biedt opdat iedereen een waardig leven kan leiden. Anders
dan de Basisinkomenvoorstellen, wordt het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd niet
onvoorwaardelijk toegekend maar wordt toegewezen op basis van een behoeftentest.
Dit principe illustreert onze nationale verwachtingen van regeringswege, zoals die
uiteengezet zijn in de Mensenrechtenverdragen van de meeste landen, waarbij de
staat het welzijn van de burgers zeker stelt wanneer de burgers niet in staat zijn voor
zichzelf te zorgen.

PARADIGMAVERSCHUIVING
De implementatie van een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd vraagt ook de
implementatie van een paradigmaverschuiving. Het is nodig dat we erkennen dat ons
huidige systeem en onze huidige benadering van beheren van hulpbronnen en het
zeker stellen van de mensenrechten verre van effectief is geweest. Als maatschappij
dwingt de erkenning van de ineffectiviteit van ons systeem ons om ons waardenstelsel
diepgaand te onderzoeken en ideeën die ons niet langer dienen uit te sluiten. Wanneer
we vasthouden aan de wegen van het verleden omdat dat is ‘hoe we de dingen altijd
gedaan hebben’, dan herscheppen we dezelfde problemen van het verleden; precies
deze problemen die we wensen uit te wissen. De enige manier om vooruitgang te
boeken en een echte verbetering voort te brengen in de maatschappij is dingen op een
andere manier te doen. Om hiertoe in staat te zijn is een openheid naar verandering
vereist - voor innovatie en creativiteit - voor ‘out of the box denken’. In de woorden
van Einstein: “We kunnen de problemen niet oplossen door hetzelfde soort denken
toe te passen als toen we ze creëerden”.
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STRUCTURELE AANPASSINGEN
Om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd te financieren zijn veranderingen vereist
in de huidige sociaaleconomische en politieke structuur. Het Leefbaar Inkomen
Gegarandeerd direct laten financieren door de regering door geld van het huidige
budget toe te wijzen of door geld te lenen, is geen levensvatbare optie. De regering op
zichzelf is niet toegerust om zo’n bulk aan inkomensoverschrijvingen te verwerken
op het niveau dat vereist is voor alle ontvangers van een Leefbaar Inkomen om in
staat te zijn een waardig leven te leven. Aanpassingen en afstemmingen zijn vereist
om een degelijk Leefbaar Inkomen vrij te maken en ervoor te zorgen dat het feitelijk
gegarandeerd kan zijn.

NATIONALISATIE VAN HULPBRONNEN EN
SOCIALE DIVIDENDEN
Een manier om een Leefbaar Inkomen Gegarandeerd te financieren is de nationalisatie
van hulpbronnen binnen elk land. Om het gemeenschappelijk welzijn te bevoordelen,
worden de hulpbronnen van elk land opnieuw herverdeeld door het nationaliseren
van bedrijven die de nationale hulpbronnen in de productie en productieprocessen
gebruiken. De burgers zouden dan werkelijk aandeelhouders van deze bedrijven
worden. Economische winst gegenereerd door bedrijven in gemeenschappelijk
eigendom zou gedeeltelijk (of geheel, indien nodig) het Leefbaar Inkomen
Gegarandeerd financieren.
Afgezien van de voor de hand liggende financieringsfunctie van een dergelijke
stap, biedt de nationalisatie van de hulpbronnen en aangesloten bedrijven een kans/
gelegenheid voor het beheer van de hulpbronnen van het land door de mensen van
dat land en is in feite een uitbreiding van directe democratie.
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HERBESTEMMING VAN MILITAIRE UITGAVEN
Een tweede belangrijke en toepasselijke geldbron om het Leefbaar Inkomen te
financieren is het herbestemmen van de militaire budgetten. Al zijn de werkelijke
en de gepropageerde rechtvaardigingen voor oorlog discutabel, hun verwoestende
gevolg is dat niet. Het behoeft geen verdere uitleg of argumentatie om te verduidelijken
waarom oorlog onwenselijk is en het waard is om het uit onze toekomst te verbannen.
Elke democratische regering heeft in de eerste plaats en voor alles verplichtingen
jegens de burgers van het eigen land. Om enorme sommen publiek geld te besteden
om militaire acties te financieren onder het mom van humaniteit heeft geen
zinnige betekenis wanneer thuis zulke zaken als werkeloosheid, ontoereikende
onderwijsprogramma’s of gezondheidszorgstelsels van alle dag zijn en in toenemende
mate problematisch zijn. Om de wereld te verbeteren moeten we thuis beginnen.

BELASTING
Binnen het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd, zullen directe of persoonlijke fiscale
methoden beëindigd worden. Alleen indirecte belastingmethoden zullen worden
gefaciliteerd, onder meer in de vorm van BTW, omzetbelasting en invoerrechten. Er
zal niet langer een noodzaak zijn aan overmatige belasting, omdat de rol en de taken
die de overheid vereist zal zijn uit te voeren en te financieren, minimaal zullen zijn.
Het bedrag aan belasting voor elk individu zal direct gerelateerd worden aan de eigen
activiteiten en participatie binnen een bepaald systeem of deel van de samenleving
(bijv. Tolwegen / Rekeningrijden).
Merk op dat van de hier voorgestelde financieringsmogelijkheden, de bijzondere
combinatie en de spreiding toegesneden moet worden op elk land - afhankelijk van de
specifieke huidige economische realiteit en het culturele klimaat. Een land-specifieke
evaluatie kan bepalen in welke gebieden van een bepaalde economie gelden zijn die
wederrechtelijk toegeëigend zijn die kunnen worden omgebogen naar het garanderen/
waarborgen van een Leefbaar Inkomen.
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MINIMUMLOON
Een veel voorkomend bezwaar tegen het Leefbaar Inkomen is dat het als
een belemmering zal dienen voor mensen om werk te zoeken, wat leidt tot
arbeidsaanbodschaarste voor functies die onaangenaam worden geacht. Om stimulans
te creëren, zou de vergoeding voor werk tenminste die van een Minimumloon moeten
zijn, waarvan het bedrag het dubbele van het Leefbaar Inkomen zou zijn. Iedereen
die in staat is tot het aannemen van elke vorm van werk, zou een direct belang daarbij
hebben. Het Leefbaar Inkomen zal alleen betrekking hebben op iemands directe en
fundamentele behoeften om een menswaardig onderdak, voedsel, gezondheidszorg,
onderwijs en toegang tot noodzakelijke openbare diensten (bijvoorbeeld vervoer)
te hebben; het zal niet zorgen voor een levensstijl met ‘extra’s’ of ‘luxe’.

DUURZAME PRIJSVORMING
Om bedrijven en ondernemingen in staat te stellen in een minimumloon te voorzien
tegen het dubbele van het Leefbaar Inkomen, is een nieuwe prijsbepaling voor de
lonen vereist. De prijzen moeten de inbreng van kapitaal weerspiegelen en de kosten
omvatten van het menselijk kapitaal binnen het productieproces van goederen en
diensten.
Deze nieuwe prijsbepaling zet een relatie op tussen leveranciers en consumenten die
van wederzijdse ondersteuning is omdat aan beide gelijke waarde wordt gegeven.
De prijs van goederen of verleende diensten weerspiegelt de arbeid die nodig was
in het creatieproces en dit wordt vergoed door de consument, die bijdraagt aan het
levensonderhoud van de arbeider. De arbeider heeft zijn tijd en moeite bijgedragen
om het uiteindelijke goed of de uiteindelijke dienst te creëren dat de consument
verkrijgt. De functie van de prijzen zorgt er dus voor dat tenminste iedereen die
bij het creatieproces van het goed of de dienst betrokken is in staat is zichzelf te
onderhouden en pas in de tweede plaats kan de prijs worden gebruikt als een middel
voor concurrentie.

9

AUTOMATISERING, TRANSPARANTIE EN DE
DIGITALISERING VAN GELD
De implementatie van een economisch systeem op basis van het Leefbaar Inkomen
Gegarandeerd vereist processen waarbij de maatschappelijke dienstverlening, de
fabricage en productie, evenals algemene logistiek op de meest efficiënte en praktische
manier moeten worden aangepakt. Daartoe zullen digitalisering en automatisering
verplicht zijn om aan de ene kant te voldoen aan de vlotte werking van het systeem
en aan de andere kant fouten en menselijke tussenkomst te minimaliseren in de vorm
van vergissingen en opzettelijk misbruik. Voldoende technologische opties zijn
beschikbaar om een geïntegreerde en onderling verbonden administratief netwerk te
maken, ontworpen om te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van elke burger.
Veel landen hebben reeds elektronische identiteitskaarten ingezet; een koppeling van
identificatiekaarten met bankkaarten is niet een grote sprong. Onderling verbonden
identiteitskaarten en bankkaarten zullen alle relevante informatie, beoordeling en
evaluatie dragen om ervoor te zorgen dat iedereen voor wie financiële zekerheid
noodzakelijk is hun Leefbaar Inkomen Gegarandeerd kunnen ontvangen.
Automatisering zal ook zorgen voor transparantie en toezien op het reglement,
zoals het basisminimumloon, om te garanderen dat niemand probeert het systeem te
bedonderen - ofwel op een persoonlijke, bedrijfs- of overheidsbasis.
Voortschrijdende automatisering en de daaruit voortvloeiende transparantie van
gegevens en geldoperaties, samen met een overdracht weg van contant geld naar
digitaal geld, zal resulteren in een verminderde mogelijkheid en bereidheid om deel te
nemen aan illegale financiële transacties door individuen en georganiseerde groepen.

BEDRIJFSAANPASSING MET DUURZAAMHEID
EFFECTIEVE MARKETING VOOR EFFECTIEVE MARKTEN:
RECLAME EN PUBLIC RELATIONS
Om de ontwikkeling van een stabiele en effectieve economie te stimuleren worden
veranderingen vereist in hoe markten worden beïnvloed en aangedreven, om ervoor
te zorgen dat het aanbod in de economie, in feite, de vraag van het volk weerspiegelt.
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We spreken van de ‘vraag van het volk’, omdat alle mensen doeltreffend in staat
zullen zijn hun vraag binnen de economie aan te geven door het verstrekken van het
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd. Door deze eenvoudige verschuiving en toename
van de koopkracht, zullen we geconfronteerd worden met nieuwe vraagcurven,
vraagcurven die echt signaleren wat er nodig is in de samenleving voor een markt die
in staat is de consumentenbehoeften en -vragen te beantwoorden.
Modificaties in de richting van reclame en public relations moeten plaatsvinden, om
het dictum van de ‘geïnformeerde consument’ echt te eren om rationele beslissingen te
nemen. De public relations en reclame-industrie zijn primair gericht op het verleiden
van de consument op een emotioneel niveau om te kopen of een wens te ontwikkelen
naar een product of dienst in plaats van een beroep te doen op de consument op een
rationeel niveau. Dit veroorzaakt irrationeel consumentengedrag, wat vervolgens het
effectieve beheer van de hulpmiddelen verstoort, omdat een vraag wordt gegenereerd
en wordt geleverd, die nooit zou hebben bestaan indien niet voor de psychologische
manipulatietactieken die gebruikt worden in de public relations en reclamecampagnes.
Dergelijke marketingstrategieën en campagnes hebben geleid tot een enorme
verspilling van schaarse middelen in het belang en de naam van de winst. Aangezien
deze vorm van marketing duidelijk inefficiënt is, moeten reclame- en public
relationsprojecten gericht zijn op het opleiden van de consument en/of de bevolking
op een feitelijke wijze met gebruikmaking van informatie die relevant is voor het
product of de dienst dat/die beschreven en gepromoot wordt. Een verschuiving in
de keuze van de consument vindt plaats van een emotionele verleiding naar een
rationele afweging, wat zal leiden tot een vraag-en-aanbodmechanisme dat gebaseerd
is op een reële behoefte en kwaliteit van producten en diensten ter ondersteuning van
duurzaamheid.

BUREAU VAN STANDAARDEN: KWALITEITSBORGINGEN CONTROLE
In het Leefbaar Inkomen Gegarandeerd zullen beleidsvorming en regelgeving
in de samenleving gecommitteerd worden aan de principes van duurzaamheid en
levensduur. Alleen door het toepassen van deze principes kunnen we onze capaciteit
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als samenleving maximaliseren om een leefomgeving van de hoogste kwaliteit voor
iedereen te bieden; één die ons heden en onze toekomst zal ondersteunen en in stand
houden.
In praktische termen vertaalt zich dit in de productie en het aanbod van goederen
en diensten door middel van goed gedefinieerde procedures om aan alle criteria
te voldoen die ervoor zorgen en de consument ervan verzekeren dat kwaliteit en
duurzaamheid gehaald wordt.
Voordat een product of dienst op de markt wordt gebracht, zal het specifieke product
of de bepaalde dienst stringent beoordeeld en getest worden door een Bureau van
Standaarden om vast te stellen of het product of de dienst is ontworpen, ontwikkeld
en getest tot het uiterste om een hoge kwaliteit van het materiaal en de werking te
garanderen. Zodra een product is goedgekeurd en gecertificeerd, zullen regelmatig
toezicht en evaluatie zorgen voor de continuïteit van de kwaliteit.
Het concept van kwaliteitsbepaling zal uitgebreid zijn om de kwaliteit in alle dimensies
en aspecten van de productieprocessen te waarborgen als ook in de laatste fase van de
levering van producten en het gebruik door de consument.
De kwaliteit zal geëvalueerd worden met betrekking tot de kwaliteit van de input
materialen die gebruikt zijn, de veiligheid van het productieproces, de minimalisering
van milieueffecten, de duurzaamheid van het product alsmede de transparantie en
nauwkeurigheid van de informatie op etiketten en in handleidingen.
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