Du er din
egen tid
En spirituel begrundelse
for grundindkomst.

UBI - verden rundt
Margits historie.

Margit Lysgaard, 60
år, er en fremragende
social- og sundhedsassistent. Hun var
ansat på et plejehjem,
men blev i 2011 fyret
af Lars Thorup
(pga. problemer, der
Smith, astrolog
ikke skyldtes hendes
faglige kvalifikationer). Hun fik dermed
tid til at tænke over sit liv. Hun fik ideen
til at skabe egen virksomhed: dels et
privat hjemmeplejeselskab, dels en coachingvirksomhed. Margit er en af de
ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel og
har evnerne til det.
Hun fik dagpenge, men efter godt et
år stoppede det, selvom hun ikke havde
haft en eneste kunde. Det regnes nemlig
for selvstændig virksomhed, når man
har hjemmesider, også selvom man ikke
har indtjening. A-kassen hævdede, at
hun ikke havde stået til rådighed, og
hun måtte lukke hjemmesiderne.
Derefter begyndte regningerne at
hobe sig op, og snart blev Margit sagt
op pga. manglende huslejebetaling.
Heldigvis fik hun i sidste øjeblik en god
og billig bolig. Hun var derefter nødt
til at begynde på fuldtidsarbejde på et
plejehjem.
Inden jeg kommer ind på, hvad en
grundindkomst ville have betydet i
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Margits tilfælde, vil jeg se nærmere på
nogle spirituelle begrundelser for at
indføre en sådan.

Menneskets tidslegeme. Ifølge
åndsvidenskaben har mennesket et livs
legeme - et ikkefysisk legeme, som er
sæde for det, der gør kroppen levende.
Man kunne kalde det kroppens masterplan eller den intelligens, der har et helhedsoverblik over vores fysiske eksistens. Livslegemet fungerer også som
sæde for erindringen, der jo hænger
sammen med tiden. Således er denne
del af menneskets væsen også et tids
legeme!
Kan man gøre kræfterne i sit tidslegeme til genstand for køb og salg? De
idealister, der afskaffede slaveriet, havde en følelse af at være pionerer, der
gjorde op med en umenneskelig livsform. Og ligesom det dengang blev anset for barbarisk at sælge et menneskes
krop til højestbydende, sådan vil det måske i fremtiden blive anset for forkert at
udbyde sin arbejdskraft på et marked for
køb og salg.
For hvad er det, vi sælger? Det er
vores tid! Spørgsmålet er, om vi er ved
at opdage, at liv og tid hænger sammen og faktisk er identisk med os selv
på en langt dybere måde, end vi
hidtil har forestillet os.

Ubetinget basisindkomst, UBI også kaldet grundindkomst eller borgerløn - er en arbejdsuafhængig indkomst, som alle borgere modtager
fra det offentlige uden betingelser og
uafhængigt af anden indkomst.

Den ”indfoldede” orden. Er vores

forståelse af virkeligheden afhængig af
vores forståelse af tidens dimension?
Det mente den amerikanske fysiker David Bohm (1917-1992), en af de første
fortalere for moderne kvantefysik.
Han skabte udtrykket ”den indfoldede orden”, en paralleldimension, der
eksisterer sideordnet med - eller måske
endog overordnet - de tre rumlige dimensioner. En helhedsmæssig, holistisk
opfattelse af verden bygger dermed
ikke bare på rummets tre dimensioner,
men inkluderer også tiden!
”Den verden vi kender fra den klassiske fysik, med billardkugler og løftestænger og molekyler, der ramler ind i
hinanden ... er blot en overfladeverden,
en verden af grove, isolerede og fragmenterede hændelser. Det kalder Bohm
for den udfoldede orden. ’Bagved’ lig-
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Frankrig
Den nyvalgte præsident, tidligere økonomiminister Emmanuel
Macron, anbefaler grundindkomst som en naturlig udvikling i
samfundet.
England
For ca. ti år siden fik 15 hjemløse i London hver 3.000 pund
uden betingelser af nogen art.
Resultat: Året efter havde 11 af dem tag over hovedet og var
under uddannelse, i behandling for misbrug osv. Og prisen?
50.000 pund om året, inkl. lønnen til socialarbejderen - dvs. ca.
en syvendedel af, hvad de hjemløse hidtil havde kostet i form af
politi, retsvæsen, sundhedstjenester osv. The Economist konkluderede: ”Den mest effektive anvendelse af penge på hjemløse er at give dem kontanter.”
Namibia
I et år fik ca. 1000 mennesker i Otjivero-Omitara-området 10
euro pr. måned. Resultat: 25 % mere håndværksvirksomhed.
Andelen af undervægtige børn faldt fra 42 % til 10 %, og antallet
af børn, der forlod skolen, fra 40 % til ca. 0 %. Kriminalitet blev
ca. halveret. Øget selvstændighed for kvinder. Det lokale marked blomstrede. Beboerne dannede en basisindkomstkomité.
Præsident Hage Geingob vil indføre UBI i hele landet.
Canada
I fire år fik ca. 10.000 mennesker i Dauphin og Winnipeg udbetalt 60 % af beløbet for lavindkomst. Der var 50 % modregning i
anden indtægt. Resultat: 8,5 % færre hospitalsbesøg pga. arbejdsulykker og mentale sygdomme. 13 % mindre lønarbejde
for kvinder og teenagere. Færre droppede ud af skolen. (Enorme datamængder er ikke undersøgt endnu.)
Byrådet i Kingston i Ontario har enstemmigt anbefalet UBI. I
år vil tre byer i Ontario eksperimentere med en grundindkomst
på knap 7400 DKK om måneden.
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Brasilien
I seks år fik 100 mennesker i landsbyen Quatinga Velho - i et
NGO-projekt med afsæt i en lov om alle borgeres ret til UBI - 15
US dollar pr. måned.
Resultat: Bedre sundhed, især hos børn. Boligforbedringer.
Øget selvværd, social interaktion og tro på fremtiden.
Indien
Ca. 800 mennesker i otte landsbyer fik i et år udbetalt ca. 30 %
af indtægten for en lavindkomstfamilie. SEWA, en forening af
selvstændige kvinder, bar projektet.
Resultat: Latriner, vand- og energiforsyning og huse blev renoveret, ernærings- og helbredstilstanden blev forbedret, eget
arbejde i landbrug og håndværk øgedes.
Holland
Fra 1. januar i år får fem grupper af kontanthjælpsmodtagere i
Utrecht ca. 7.000 DKK om måneden. Nogle slipper for arbejdsmarkedskrav og sanktioner. Andre skal lave frivilligt arbejde.
Finland
I år gennemføres et forsøg med to tilfældigt udvalgte grupper af
arbejdsløse. Den ene gruppe får som hidtil overførselsindkomster med de sædvanlige krav om aktivering. Den anden gruppe
- 2000 kontanthjælpsmodtagere på 25-58 år - får i to år 560
euro om måneden. Hvis de får et job, må de beholde lønnen.
Danmark
Ideen om borgerløn til alle blev populariseret af Niels I. Meyer,
Kristen Helveg Petersen og Villy Sørensen i bogen Oprør fra
midten (1978). I dag har partiet Alternativet sat borgerløn på
den politiske dagsorden. Foreningen BIEN Danmark arbejder
for en indførelse af basisindkomst i Danmark (BIEN = Basic Income Earth Network), www.basisindkomst.dk
Kilder: Berlingske, Politiken, BIEN Danmark
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ger den indfoldede orden, som er et
mere subtilt og enhedspræget lag af virkeligheden. Dette lag er de konkrete
tings kilde og udspring; herfra udvikles
eller udfoldes de og kommer til syne i
den udfoldede orden.” (fra artiklen Den
kætterske fysiker af Ib Ravn).
Vores materialistiske kultur er præget
af den ”udfoldede orden”, hvor rummet er noget, vi erobrer og konkurrerer
om pladsen i. Det har bl.a. ført til kolonialiseringer, til en verdensomspændende økonomi, der er ved at ødelægge
vores naturgrundlag, og til en overophedet produktion med stress og jag.
Denne samfundsform er uden indre
sammenhængskraft og gør os til hinandens modstandere i en ”social jungle”,
hvor enhver er sig selv nærmest.

skud, ledigheden havde givet hende, til
at gøre en indsats for et bedre omsorgsarbejde i Danmark.

Spirituel sociologi. Almindeligvis

Kan vi erobre tiden tilbage?

Hvad nu, hvis vi i fremtiden skal gå fra
at være rummets erobrere til at blive erobrere af tidens dimension? Dette paradigmeskift kan forvandle vores civilisation til en besindig, åndelig præget kultur bygget på retten til menneskelighed
og en fordybelse, som vil få os til at
indse, at tid og liv hænger sammen!
Førhen havde tiden en langt større
betydning for opfattelsen af virkeligheden. Centralperspektivet, der bygger på
rummets tre dimensioner, blev fx først
opdaget i perioden før renæssancen - og
nogle naturfolk har endnu en førhistorisk, mytologisk virkelighedsopfattelse,
der inddrager tidselementet.

Dine
medmenneskers
behov

Dine evner og
din tid

Dit arbejde

Figur 1
Flere og flere vil indse, at arbejde er en vekselvirkning mellem
den enkeltes resurser og andre menneskers behov.
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Fx taler de australske aboriginals om
dreamtime. Og ifølge den danske forfatter Vagn Lundbye havde hopiindianerne ikke de samme begreber for fortid,
nutid og fremtid, som vi har i vores
sprog. I stedet kunne ting, fx sten og
planter, være mere eller mindre ”ladet
med tid”.

Tilbage til Margit. Med en ubetinget grundindkomst havde hun undgået
at skulle stå til rådighed for a-kassens
krav. Hun kunne være gået ned på deltid, sådan som hendes fornuft tilsagde
hende, og hendes helbred krævede.
Hun kunne have fået tid til at færdigudvikle sine firmaprofiler, og hun kunne have undgået ubetalte regninger og
risikoen for en social deroute, der i sidste ende ville have medført endnu flere
udgifter for det offentlige i form af ”passiv forsørgelse”.
I stedet for at have skyldfølelse og
gæld kunne hun have brugt det over-
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Grafik: Søren Skogstad Nielsen, BIEN Danmark

Den nye opfattelse af arbejde vil bevirke en revolution, hvor det
moderne menneskes trang til selvrealisation finder sammen med
et ansvar for fællesskabet.

tænkes spiritualitet ikke at have en social og samfundsmæssig konsekvens eller en sådan kan i hvert fald være vanskelig at finde. Men den er måske på
vej.
Den internationalt kendte britiske
biolog Rupert Sheldrake taler om overordnede strukturer - morfiske felter hvis helhed er større end summen af de
enkelte dele.
Lad os antage, at sådanne felter findes og har indflydelse på samfundet. Så
må tanken om, at vi bare er vores egen
lykkes smed, suppleres med, at der
også er overordnede strukturer i vores
fælles liv, og at de må indrettes på en
hensigtsmæssig måde for at få samfundet til at fungere.
Måske bør fx dele af arbejdslivet indrettes ud fra et helhedssyn på samfundet? I så fald vil sociologien - videnskaben om samfundets struktur - i fremtiden i højere grad blive udformet ud fra
forståelsen af den åndelige sammenhængskraft, som gennemsyrer alt levende!
Mange taler om, at netop denne sammenhængskraft er forsvundet i vor tid.
Men i takt med, at tidligere tiders religiøse og samfundsmæssige normer og
værdier forsvinder, må vi skabe nye
normer og værdier ud fra en konkret
indsigt i den åndelige verdens love.

Dels vil de nuværende jobcentre
gradvist blive afløst af ”virkelige” arbejdsformidlinger, hvor arbejdssøgende finder sammen med de
mennesker, der har behov for deres indsats (se figur 1).
Professionsbetegnelser som
coach og livsvejleder vil spille
en afgørende rolle i denne omstilling. Den nyvundne tid kan
vi bruge til at lære kunsten at
blive opmærksom på ideer, som
vil os og vores medmennesker
det godt. I fremtiden er det ideer,
der skal skabe arbejde og dække
de konkrete behov, mennesker har.
Det er den slags arbejde, vi har brug
for!
Dermed bevæger vi os fra en samfundsform, som forsøger at skabe jobs
med henblik på selvforsørgelse, til en
samfundsform, hvor vi begynder at
motivere os selv til at skabe arbejde - for
andre mennesker!
Selvom nogle argumenterer imod
grundindkomst, fordi de mener, at
mennesker bliver socialt dovne, så kan
det faktisk have den modsatte effekt nemlig at mennesker i højere grad indser sandheden i det, Rudolf Steiner
kaldte den sociale grundlov: at alt arbejde i grunden er arbejde for andre.
Hvis mennesker sideløbende med
modtagelse af grundindkomst søger at
blive bevidste om, hvor nært tiden er
knyttet til deres eget og deres medmenneskers væsen, kan denne nye opfattel-
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Den første sikre
effekt af borgerløn er,
at den vil afskaffe fattigdom.
Det næste er, at den vil frigøre en
masse nye midler, fordi man i
arbejdsmarkedssystemet ikke længere
skal bruge resurser på de mange
kontrolforanstaltninger.”
Erik Jørgen Hansen, cand.polit.,
aktuel med bogen ”Hvordan kan
vi bekæmpe social
ulighed, igen?”
Kilde: Politiken

se af arbejde bevirke en revolution,
hvor det moderne menneskes individualisme og trang til selvrealisation finder sammen med en omsorg og et ansvar for fællesskabet.
Modsætningen imellem liberalistisk
initiativ og socialistisk fællesskab bliver
dermed forældet. For det nye verdensbillede vil fortælle os, at alting hænger
sammen, og at ingen i virkeligheden
kan realisere sig selv isoleret fra andre
mennesker!
r
Lars Thor Smith er astrolog og forfatter,
henv.: www.astropeuten.dk
Margit Lysgaard: www.lysgaardsesser.dk

Herre over egen tid. Sideløbende

med en begyndende indførelse af
grundindkomst må mennesker undervises i at bevidstgøre de resurser, der
ligger i at gøre sig til herre over egen tid
og forvalte den forsvarligt.
Dette vil dels omfatte en delvis nedsættelse af arbejdstiden. Måske skulle vi
følge musikeren Thomas Blachmans idé
om en ugentlig arbejdsfri dag, helliget
fordybelse og studier eller samvær med
familien?
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