Global Basic Income Foundation (http://www.globalincome.org)
Netherlands
The Global Basic Income Foundation is an NGO promoting a Global Basic
Income (GBI), to end poverty once and for all. A GBI is first of all a shared
commitment by the world community to provide every child and adult on our
planet with enough means to satisfy basic needs and to lead a dignified life.
Secondly, it is a mechanism to achieve this goal. This mechanism could be a
worldwide basic income, organised and distributed by the UN, or another
international organisation. A second option would be an international agreement, with shared goals, principles and guidelines, that puts the responsibility
for the actual implementation in the hands of the national governments of the
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‘Een onvoorwaardelijk basisinkomen is de basis voor een rechtvaardig
klimaatbeleid’ – Volkskrant 25 oktober 2019

Campagneactie in Genève van de voorstanders van een basisinkomen. Beeld Reuters

Zaterdag zijn er wereldwijd demonstraties vóór het basisinkomen. Onder andere
in Seoul, New York, Nairobi, Berlijn, en ook op de Dam in Amsterdam. En dat
is hard nodig, betogen Jan Atze Nicolai en Brigitta Scheepsma van de Ver-

eniging Basisinkomen: ‘Bestaanszekerheid voor de wereld kan niet zonder
bestaanszekerheid voor de mensen.’
Het is de hoogste tijd dat ‘een basisinkomen voor iedereen’ wereldwijd op de
politieke agenda komt. Oplossingen van wereldwijde milieu- en klimaatproblemen zijn gebaat bij de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen
voor iedereen. Het basisinkomen kan het begin zijn van een grote verandering.
Klimaatverandering is het gesprek van de dag. We zien de gevolgen ervan in
bijna ieder land van de wereld. Ook in Nederland begint het zichtbaar te worden:
warmere en langere zomers, afgewisseld met stortbuien. De grote vraag is hoe
we op een rechtvaardige manier de toekomst van ons land en van onze aarde
veilig kunnen stellen. Hoe we een voor iedereen eerlijk klimaatbeleid kunnen
voeren.
Allereerst is het nodig is dat alle mensen bestaanszekerheid hebben. Een
basisinkomen biedt dat onvoorwaardelijk. Genoeg te eten en drinken, een plek
om te wonen, betaalbare gezondheidszorg, onderwijs. Kortom: de basis op orde.
Armoede biedt weinig ruimte aan duurzaam denken en duurzame aankopen. Er
is een verband tussen bestaanszekerheid, klimaat en migratie.
Wie betaalt?
De Nederlandse vraag is altijd: wie zal het klimaatbeleid betalen? Vele boeren
en burgers maken zich hier terecht zorgen over. Want niet altijd worden de juiste
mensen of bedrijven geconfronteerd met klimaatkosten.
Het opvallende in Nederland is dat de mensen met een relatief laag inkomen in
verhouding het meeste moeten bijdragen aan klimaatbeleid, terwijl dezelfde
burgers gemiddeld de laagste ecologische voetafdruk – de zogenaamde footprint
– hebben. Zij belasten de aarde het minst.
Burgers die meer reizen en meer geld krijgen, en zich daardoor een elektrische
auto en warmtepomp kunnen veroorloven, hebben gemiddeld een hogere
ecologische footprint. Hoe lossen we zoiets nu op een rechtvaardige wijze op,
zodat iedereen duurzame keuzes kan maken?
Berekeningen van het Nibud hebben dit voorjaar aangetoond dat met een
betaalbaar basisinkomen 2.0 iedereen die tot twee maal een modaal inkomen
heeft (70 duizend euro bruto per jaar) er financieel op vooruit gaat. De mensen
met een relatief laag inkomen gaan er het meest op vooruit. Pas vanaf twee keer
modaal gaan mensen er mogelijk iets op achter uit.
Hoopgevend

Bestaanszekerheid voor de wereld kan niet zonder bestaanszekerheid voor de
mensen. Dé basis voor een rechtvaardig klimaatbeleid is een onvoorwaardelijk
basisinkomen. Dan heeft het klimaat- en milieubeleid een serieuze en betere
kans.
In Kenia draait het grootste basisinkomenexperiment ooit ter wereld. Via
GiveDirectly krijgen mensen twaalf jaar lang een basisinkomen. De eerste
resultaten van het daaraan verbonden onderzoek zien er positief uit. Wereldwijd
zijn er meer projecten rond het basisinkomen, en ook in Europa zijn serieuze
plannen voor onderzoek en experiment. Een hoopgevend en inspirerend begin.
Klimaat, milieu, bestaanszekerheid en basisinkomen zijn onvermijdelijk en
voorgoed met elkaar verbonden. Laten we beginnen met basisinkomen om de
basis op orde te krijgen. En aansluiten bij de oproep voor een basisinkomen op
de Dam.
Jan Atze Nicolai en Brigitta Scheepsma zijn bestuurslid en basisgroeplid van de
Vereniging Basisinkomen.
DIT SCHREVEN WE EERDER OVER HET BASISINKOMEN
Het basisinkomen is een grote schoonmaak in de verzorgingsstaat waar Marie
Kondo jaloers van zou worden, aldus columnist Frank Kalshoven.
Is de Finse proef met het basisinkomen mislukt? Volgens pleitbezorger van het
basisinkomen Rutger Bregman juist niet: ‘Deelnemers zaten beter in hun vel dan
degenen die nog in het aloude bureaucratische werkloosheidssysteem verkeerden.’
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