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Gospodarsko razvite države in UTD 

 Manj stigme in pasivizacije 

 Več dejanske svobode in avtonomije 

 Plačilo za delo v senci 

 Injekcija proti prekarnosti 

 Več solidarnosti 

 Minimalna in maksimalna meja dohodka 

 Rekonstrukcija bogastva (okoljski in nepremičninski davki) 

 Enakopravna razdelitev ex ante Vs. kompenzacija ex post 

 Razširitev volilne pravice 



Rojeni v bogastvo ali revščino? 



Države v razvoju in UTD 

 Več svobode, več demokracije 

 Izboljšanje življenjskega standarda (higiena in osnovne dobrine npr. 
elektrika) 

 Emancipacija žensk 

 Višja stopnja izobrazbe 

 Nižja stopnja rodnosti  

 Omejitev naraščanja prebivalstva 

 Zmanjšanje družbenega onesnaževanja (korupcija, kriminal, posilstva, 
samomori, uničevanje narave) 

 Manj prisilne emigracije 

 



Indija 

 
 30 - 40% sredstev za socialno državo se izgubi v sistemu 
 Skupne investicije v popravilo templjev, nakup skupnih Tvjev, organizacija 

delavskih hranilnic 
 Sodelovanje med različnimi kastami 
 Povečanje ekonomske aktivnosti 
 Izboljšanje prehranjenosti in zdravstvenega stanja 
 Povišana prisotnost pri pouku v šolah 
 Manjša zadolženost 
 Izboljšanje stanovanjskih razmer 

 



 66% posameznikov je UTD uporabilo za investicije v kmetijstvu 

 Nekaterim se je delež živinoreje povečal za 5x 

 Otroci so začeli hodit v boljše šole 

 Investicije v izboljšanje higiene in pitne vode 

 Investicije v energetiko in osvetlitev 

 



Počutim se odlično! 

Prej sem se kopal 2x 
tedensko. 
 
 
 
 
Zdaj se kopam 4x! 



Pomisleki 

 Strah pred ukinitvijo drugih oblik pomoči.  

Odg. Ljudje so sami izbrali denar, raje kot obroke in pakete hrane in vavčerje. 
Hrano in oblačila lahko dobijo iz drugih virov, nimajo pa denarja, da bi plačali 
boljše šole za otroke. Hkrati je naloga vlade, da odpravi neučinkovite socialne 
politike in reorganizira sredstva.  

 

  Lenoba.  

Odg. Če bi ljudje dejansko postajali vedno bolj leni, višji dohodek kot imajo, 
potem srednji in višji sloj ne bi obstajal. Gre enostavno za predsodek do revnih 
ljudi. Dovolj je dokazov, da UTD omogoča ljudem, da normalno planirajo svoja 
življenja. 

 

 



Aljaska 

 
 Sistem dividende je trenutno najboljši približek sistemu UTD 

 Vsak prebivalec, ki živi na Aljaski več kot 1 leto 

 Znesek je odvisen od profitabilnosti nafte 

 Okoli 1.000$ letno od 1982 

 najmanj revščine v ZDA 

 najvišji index dobrega počutja v ZDA 

 



Namibija 

 
 Projekt se je izvajal 2008 - 2009 na predlog davčne uprave  

 Manj revščine, beračenja, sramote, stigmatizacije, strahu do sočloveka 

 Več socialne interakcije, vlaganja v skupnost, mobilizacije in 
opolnomočenja skupnosti s samoorganizacijo 

 42% manj kriminalitete 

 Manj podhranjenosti pri otrocih 

 Manj izpisovanja iz šole 

 301% zvišanje zaposlenosti 

 



Švica 



Katalonija 

 Osiromašene lokalne skupnosti v Barceloni 

 1000 gospodinjstev  

 24 mesecev  

 1.675 eurov / gospodinjstvo / mesec 

 550 vključenih v aktivne politike  

1. Zaposlovanje in izobraževanje 

2. Socialno podjetništvo in kooperative 

3. Subvencije za obnovo doma  

4. Lokalna participacija 

 



 Inovativnost projekta 

1. Pogojnost: Izbrana gospodinjstva morajo nujno sodelovati v projektu 

 

2. Brezpogojnost: Sodelovanje v programih aktivnih politik ni obvezujoče 

 

3. Omejenost: Dodatni dohodki se delno odštejejo  

 

4. Neomejenost: Dodatni dohodek ne zmanjša osnovnega zneska   



Rezultati 
 
 11% dvig v splošnem blagostanju 

 1.4% dvig v finančnem stanju  

 8% upad v materialni deprivaciji 

 18% upad v pomanjkanju hrane 

 10% dvig v izboljšanju psihičnih bolezni 

 1% dvig v izboljšanju spanca 

 28% dvig v zadovoljstvu z življenjem 

 



Nizozemska 

 Utrecht 

 Junij 2018 – Oktober 2019 

 900 prostovoljno vključenih posameznikov 

 4 skupine 

1. Udeleženci sami izbirajo kako, če in kdaj bodo aktivni in produktivni 

2. Udeležencem je zagotovljena pomoč pri iskanju aktivnosti 

3. Udeleženci delajo ob UTD in si izboljšajo finančno stanje 

4. Udeleženci nimajo pravil, živijo kot prej 





Nemčija 

 Svojevrsten projekt Mein Grundeinkommen 

 Michael Bohmayer l. 2014 

 300 izžrebancev 

 1 leto po 1000 eurov na mesec 

 Vsak se lahko prijavi 

 Vsak lahko donira 

 





Lajkajte univerzalni temeljni dohodek! 
 

Hvala za pozornost! 
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