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285.000 Europese burgers willen dat de EU
een basisinkomen overweegt
Het Europees burgerinitiatief (ECI) [1] voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen (UBI) [2] eindigde
officieel op dinsdag 14 januari 23.59:59, na het verzamelen van zeker 285000
steunbetuigingen van EU-burgers in 28 landen. Het verzamelen van een miljoen
handtekeningen dat werd opgelegd door de Europese Commissie (EC) om het UBI te
onderzoeken als een nieuwe vorm van "emancipatorisch welzijn" werd niet behaald.
"We willen elke voorstander die ons initiatief gepromoot en/of ondertekend heeft bedanken" zei
Klaus Sambor (Oostenrijk), algemeen organisator van de Europese commissie die dit initiatief
in 28 Europese landen heeft gecoördineerd.

Race tegen de klok
Gedurende de laatste weken was er een enorme stijging van de steunbetuigingen (zie
bijgevoegde grafiek). In Bulgarije alleen al werden 30.000 handtekeningen verzameld in de
laatste 5 dagen dankzij een indrukwekkende last-minute sprint door de toonaangevende
Bulgaarse vakbond CITUB. "In het geval van Bulgarije weerspiegelt het een algemene
intensivering van interesse in het basisinkomen die leidde tot berichtgeving in toonaangevende
Europese media" zei Martin Jordo (persvoorlichter, Zweden). Le Monde, BBC, El Mundo,
Huffington Post, Al- Jazeera, RT 's Keiser Report, Portugese en Bulgaarse televisie gaven
berichten over het onvoorwaardelijk basisinkomen en dit ECI. Media in de Nederlanden bleven
de grote afwezigen.
Ondanks het feit dat de officiële doelstelling niet behaald is, zijn er vele redenen waarom de

voorstanders van een rechtvaardiger en eenvoudiger stelsel van sociale zekerheid gelukkig
zijn. "Dit ECI is slechts het begin van een Europese beweging in de richting van een EU-breed
basisinkomen" zei Sambor. Nieuw gevormde groeperingen om dit initiatief te ondersteunen en
reeds bestaande UBI groeperingen werden gesterkt door het behaalde resultaat van dit ECI.
"De impuls die hierdoor is gecreeerd zal zijn voortgang vinden in 2014 om zodoende het
promoten van het onvoorwaardelijk basisinkomen te bevorderen" bevestigde Stanislas
Jourdan, organisator van de ECI -campagne in Frankrijk .Een nieuw pan-Europees netwerk is
nu gevestigd dat hetzelfde doel nastreeft namelijk het bevorderen van de praktische
uitvoerbaarheid en invoering van het UBI in heel Europa.

ECI proces “te omslachtig”
De organisatoren zijn niet van plan om een ander ECI in 2014 te lanceren want "De huidige
regels zijn te omslachtig voor volksbewegingen als de onze" legde Stanislas Jourdan uit. De
organisatoren zeiden dat ze twee campagnemaanden verloren hebben als gevolg van
problemen met de implementatie van het Europese online handtekeningenverzamelsysteem,
als gevolg van de ingewikkelde regelgeving rond het ECI.
Een verzoek tot verlenging van het ECI werd afgewezen door de EC, hoewel dergelijke
verlengingen voor andere ECI’s in het verleden wel zijn toegekend.
"We overwegen in de toekomst een nieuw ECI indien de regels worden vereenvoudigd en
wanneer er betere voorbereiding mogelijk is in aanloop naar de startdatum" aldus Jourdan. Hij
verwees naar het plan om het ECI te hervormen in 2015.

Plannen voor de toekomst
Om de populariteit van het basisinkomen en de tekortkomingen van het EC-inzamelsysteem
aan te tonen, zijn de organisatoren gestart met een online petitie in samenwerking met
Avaaz.org, de internationaal leidinggevende politieke petitie website. Deze website vind u op:
http://www.avaaz.org/our_chance_to_end_poverty_PR .
"We willen volgens de regels van de ECI werken, waarbij organisatoren 12 maanden hebben
om handtekeningen te verzamelen" aldus Koen van Haalen (online petitiecoördinator,
Nederland). "De gecombineerde resultaten van de twee petities zullen aan verschillende EU

instanties en politici worden aangeboden om onze claim te ondersteunen dat er groeiende
publieke steun is voor UBI" De organisatoren zijn ook de mogelijkheid aan het verkennen om
verzamelde handtekeningen bij het ECI te gebruiken voor het aanbieden van een standaard
verzoekschrift aan het EP.
De organisatoren van dit ECI zullen een nieuwe Europese campagne lanceren voor de
Europese parlementsverkiezingen in mei. Nationale campagnes voor het onvoorwaardelijk
basisinkomen zullen gelijktijdig in verschillende landen worden gelanceerd .
Verdere acties worden bekend gemaakt op de website van het
initiatief: www.basicincome2013.euen de bijbehorende Facebook-pagina: www.facebook.com /
ECI.BasicIncome

Persmateriaal en foto’s in hoge resolutie zijn beschikbaar op deze sites en kunnen vrij worden
gebruikt.
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Toelichting :
[1] Het Europees burgerinitiatief is ingesteld door het Verdrag van Lissabon als middel om de
bevolking een stem te geven bij de Europese Commissie. Elk initiatief dient een miljoen
geverifieerd aantal namen, adressen, en afhankelijk van het land, verjaardagen of Nationale
identificatienummers te verzamelen door ten minste zeven landen die hun door de EC
gestelde quotum van handtekeningen moeten behalen.
Na het maken van een aanvraag bij de EC om een ECI te starten, is de startdatum vastgesteld

op de datum waarop het ECI wordt aanvaard door de EC, ongeacht of het gecompliceerde
online systeem, dat nodig is voor het verzamelen van de handtekeningen, is ingesteld en
goedgekeurd voor gebruik door de EC en de verificatie-autoriteiten in elke staat. Zelfs
papieren formulieren waren niet beschikbaar totdat fouten in het online systeem waren
opgelost. In het geval van het ECI voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen duurde dit proces
meer dan twee maanden na de officiële startdatum.

[2] Onvoorwaardelijk basisinkomen is een universele, met regelmaat terugkerende betaling aan
ieder mens, als een individueel recht zonder toetsing of verplichting om te werken of andere
diensten te vervullen als tegenprestatie en hoog genoeg om iemand te verzekeren van een
menswaardig bestaan met mogelijkheden tot deelname aan de samenleving.
Voorstanders noemen vaak de eenvoud, het uitsluiten van mensen op grond van
sociaal stigma en een grotere inkomens gelijkheid als voordelen van het UBI. Verschillende
pilots van dit beleid over de hele wereld hebben bevestigd dat het UBI resulteert in een
hogere economische activiteit, betere voeding en verbeterde omstandigheden in relatie tot de
fysieke en mentale gezondheid en een bredere deelname aan onderwijs en maatschappelijke
activiteiten in regio’s waar het is getoetst.

[3] Het verzamelen en de officiële verificatie van alle handtekeningen online en op papier zal
niet eerder zijn afgerond dan medio februari .

stemmenaantal per land zie ook http://basicincome2013.eu/en/statistics.htm

De grafiek bevat geen ondertekeningen die op papier zijn opgehaald; ruim 8000.

Recommended articles/videos
About the history and benefits of UBI we recommend you to read and watch these
articles/videos. Switzerland’s

Proposal to Pay People for Being Alive (New York

Times)
http://www.nytimes.com/2013/11/17/magazine/switzerlands-proposal-to-pay-people-for-beingalive.html

1970s' Manitoba poverty experiment called a success (CBC News)
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/1970s-manitoba-poverty-experiment-called-asuccess-1.868562

Is It Nuts to Give to the Poor Without Strings Attached? (New York Times)
http://www.nytimes.com/2013/08/18/magazine/is-it-nuts-to-give-to-the-poor-without-stringsattached.html

Why Facebook Cofounder Chris Hughes And Google Are Giving Cash Directly
To The Poorest (Forbes)
http://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2013/05/28/why-google-and-facebook-cofounderchris-hughes-are-giving-cash-directly-to-the-poorest/

Everyone's Talking About This Simple Solution To Ending Poverty By Just
Giving People Free Money (Business Insider)
http://www.businessinsider.com/giving-all-americans-a-basic-income-would-end-poverty-201311

Up to 25 million more Europeans at risk of poverty by 2025 if austerity drags on
(Oxfam)
http://www.oxfam.org/en/eu/pressroom/pressrelease/2013-09-12/25-million-more-europeansrisk-poverty-2025-if-austerity-drags-on

Here's Another Reason Conservatives Should Favor Giving Everyone A Basic
Income (Business Insider)
http://www.businessinsider.com/heres-another-reason-conservatives-should-favor-givingeveryone-a-basic-income-2013-12

NBC News
https://www.youtube.com/watch?v=knaQWradxvw#t=15

BBC World News Radio
https://www.youtube.com/watch?v=tlFhHee4vYM

Waarom we iedereen gratis geld moeten geven (De Correspondent)
https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/23541155074c93851

origineel artikel: http://basicincome2013.eu/en/press-15012014.htm

