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Samband mellan införandet av Basinkomst (Medborgarlön) och nuvarande
Skattesystem. Future For All rekommenderar att införa Medborgarlön
vilket är ett framtida måste för samhället.
Bland förslagen för att få rätsida på samhällsekonomin finns också införandet av en
medborgarlön men det räcker inte. Vi måste samtidigt minska användningen av allt som
egentligen inte behövs för att klara oss undan en förödande temperaturstegring.
Den nuvarande inriktningen med årlig ökning av produktion och handelsvolym är helt fel.
Att försöka genomföra en medborgarlön med den nuvarande typen av skattesystem fungerar
inte.
Orsaken är att man då inte gör något åt det stora problemet, att de som redan äger mycket
använder en stor del av ägandeinkomsten, utdelning på aktieinnehav eller stora räntor, så att
deras inkomster av ägande växer.
Det innebär att resten av befolkningen, och/eller den offentliga sektorn, inte kan få lika stora
inkomster som de har utgifter. Då växer skulderna.
Resultatet av en sådan politik blir efter ett tag ett ekonomiskt sammanbrott, och följden
av detta brukar bli våld i olika former.
Men med det förslag som Future For All, tidigare Dom kloka, föreslår, får de som inte köper
varor eller tjänster, och inte heller lånar ut sina pengar till någon annan, utan passivt sitter
med växande aktie- eller andelsinnehav, se antalet kronor på sina konton och sedlar gradvis
förflyttas till dem som behöver använda dem bättre via den lika stora medborgarlön som alla
folkbokförda skulle erhålla. Eftersom ägandet av mark skulle kommunaliseras så går det inte
heller att vara passiv markägare och leva på arrendeintäkter.
Den snabbt växande arbetslöshet och brist på medel för att köpa varor och tjänster som den
nuvarande Coronaepidemin förorsakat skulle fått betydligt mindre omfattning om det
ekonomiska system som Future For All presenterat redan hade varit genomfört.
Där finns sammanfattning av gradvis samlad och analyserad insikt sedan 1965 angående hur
samhällsekonomin borde vara organiserad för att gynna den mycket stora majoriteten
invånare i stället för någon procent, som fallet är i dag.
Då uppbyggnaden av hemsidan för Future For All pågår finns mycket grundmaterial att
beskåda här för Er som vill ha djupare information.
Vi sammanfattar fortsättningsvis hur vi skulle göra och vilka positiva effekter det ger…
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Sammanfattning vad programmet RSM kan göra för samhället…
1. Future For All föreslår ett nytt Skattesystem (S) där alla nuvarande skatter försvinner med
ökande välfärd då beskattningen sker på improduktiva pengar (pengar som ligger på hög
och inte gör någon samhällsnytta). Beakta då meningen med pengar ”pengar skall vara ett
HJÄLPMEDEL för att kunna bedriva handel med varor och tjänster”.
2. Det nya Skattesystemet är oerhört enkelt att båda genomföra samt att förhålla sig till för
gemene man. Samtidigt ökar köpkraften i samhället med ca 40% (varorna och tjänsterna
blir billigare) då moms och skatt på skatt mm försvinner.
3. Vårt skattesystem skapar med bibehållen köpkraft och ökad välfärd en arbetstid på ca 5
timmar per dag. Då får man mer tid för familjen och de egna intressena samt inte minst
ökad sysselsättning då 2 personer får sysselsättning istället. Den tryggheten gör att
företagen alltid har anställningar i beredskap gå upp i tid vid sjukdom exvis.
4. Medborgarlönen (M) som också finansieras av det nya Skattesystemet skapar
förutsättningar för människor att själva välja boende, exvis i tätort eller på landet. Vi tror
att människan allt mer börjar på tänka på sin situation och familjens och därför väljer allt
mer att flytta från den allt mer stressade situationen i tätorten till mindre städer och kanske
landet.
5. Många är emot bara de ser eller hör ordet Medborgarlön men som med Corona måste man
lära sig mer för att måna om sig själv och andra, ta hänsyn m a o. Idag finansieras
välfärden i ett komplicerat finansiellt system (skattesystem) blandat med bidrag och
skatter och mycket svårt att genomskåda. Skatteplanerare förstår, brottslingar likaså med
bl a ca 50 miljarder försvinner årligen från statskassan. Vinnare är 1,5% av befolkningen,
säkert inte Du !! Du som inte gillar Medborgarlön är omedveten om att Dina pengar idag
kanaliseras som förtäckt Medborgarlön till finanseliten, de 1,5%. Skulle skatter exvis
försvinna och Future For Alls skattesystem genomföras blir Din ”skattebelastning” ca
5,5% (jämför Din skatt idag) samt att Du får ca 11 300 kr/mån skattefritt.
6. Räntefriheten (R) är naturlig på en modern marknad men ränta sitter så ingjutet i varje själ
att man nästan tycker synd om exvis bankerna om de skulle ta betalt för faktisk kostnad
(fakturerar för den vara eller tjänst man arbetat med och levererat) som varje normalt
företag gör. Men räntan då ? Bara tiden går tjänar man pengar… hmm och att då samtidigt
få vinster på över 100 miljarder årligen.
Inget arbete utförs och skulle varje människa eller företag arbeta på det viset ? Vem skulle
arbeta då ? Ränta är ett typexempel på att ett samhälle inte kan långsiktigt fortleva med att
tjäna pengar på pengar.
7. Miljöaspekten då ? Det är uppenbart nu vid Corona att Co2 halten minskar och just den
som ökat ständigt parallellt med vår tillväxt göder växterna och förnekarna påpekar
fördelarna. Visst växer musklerna vid intag av anabola steroider ? Näringen som växterna
får vid ökande Co2 har visat sig vara sjunkande och en gurka idag har sämre
näringsinnehåll för 50 år sedan. Future For All är de enda som avbetalar vår miljöskuld.
Låter ju inte klokt men som med Corona vi är naiva i vår insikt… vi ser ju inte viruset
eller näringen… varför bry sig då… men våra barn då vilken värld kommer de till ???
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