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Parathënie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këtu është: vëllimi i dytë i koleksionit tonë të artikujve që tregon 

aspekte dhe këndvështrime të ndryshme mbi të ardhurat bazë (BI)1. 

Për shkak të pandemisë Covid-19 të vitit 2020, debati rreth të 

ardhurave bazë ka fituar tërheqje gjatë vitit të kaluar. Në të gjithë 

Evropën dhe në mbarë botën, u kërkuan koncepte alternative për 

mënyra të thjeshta dhe efektive për të lehtësuar vështirësitë 

ekonomike dhe u miratuan programe për ndihmë ekonomike; disa 

prej të cilave të kujtonin të ardhurat bazë të pjesshme. Për herë të 

parë, shumë njerëz kuptuan se ne të gjithë mund të gjendemi papritur 

në një situatë sfiduese ekonomike pa qenë faji ynë. Në rrethana të 

tilla, të ardhurat bazë të pakushtëzuara mund të na ndihmojnë të 

mos humbasim guximin, por të përqendrojmë energjitë tona në 

zhvillimin tonë  të mëtejshëm dhe në gjetjen e një rrugëdaljeje nga kjo 

krizë. 

 

 
Pandemia e Covid-19 theksoi dhe përkeqësoi më tej padrejtësitë 

sociale dhe pabarazitë ekonomike, aq sa ngriti pikëpyetje mbi 

përgjegjësinë sociale të individëve dhe solidaritetin në të gjitha nivelet 

e shoqërisë. Politikanët në vende të ndryshme kanë zbatuar masa të 

ngjashme me të ardhurat bazë; shumë parti (të Gjelbra) – dhe 

manifestet e tyre zgjedhore – tani flasin për të ardhura bazë; 

megjithatë,   në disa raste, kjo është ekskluzivisht në dobi të grupeve 

specifike të synuara, siç janë fëmijët. 

 
 

Ku futet ky botim në debat?  

 
Që nga viti 2017, Fondacioni Evropian i Gjelbër (GEF) ka vëzhguar dhe 

ndihmuar në formësimin e diskutimit për avancim të të ardhurave 

themelore universale në Evropë dhe nëse është e mundur edhe në 

mbarë botën. Në projektet ndërkombëtare, janë prodhuar broshura, 

janë dhëne vlerësime për projekte pilot, janë diskutuar opsionet e 

financimit,  

 
janë krijuar video për mediat sociale, janë ndërmarrë debate dhe 

diskutime në internet, janë krijuar borde këshillues ekspertësh, janë 

krijuar dhe zgjeruar rrjetet dhe janë zhvilluar kurse online2. Qëllimi i 

këtyre aktiviteteve dhe i këtij publikimi është të mbështesë iniciativat, 

siç është Iniciativa Qytetare Evropiane për të ardhurat bazë.3 për të 

ndërmarrë debate brenda dhe jashtë rretheve të Gjelbërta për të 

mësuar nga njëri-tjetri dhe për të lejuar një shkëmbim të politikave 

sociale alternative. 

 

 
Pas sugjerimit të “Rrjetit Evropian të Gjelbër të mbështetësve të të 

ardhurave bazë”, ne kemi përditësuar dhe zgjeruar botimin e 

Fondacionit Evropian të Gjelbër  Perspektivat e Gjelbërta Evropiane 

mbi të Ardhurat Bazë që nga viti 2019 për të krijuar këtë botim 

aktual. I ngjashëm me botimin e parë, ky vëllim i dytë synon të ofrojë 

njohuri mbi diskutimet rreth BI në vende të ndryshme evropiane, – 

si brenda lëvizjes së Gjelbër, ashtu edhe në publikun më të gjerë – 

dhe kontekstualizon ato në parakushte  historike dhe kulturore. Në 

këtë vëllim të dytë, paraqesim artikuj mbi vendet të cilat nuk janë 

mbuluar më parë, përditësime mbi projekte të njohura, si dhe 

kontribute që lidhin BI-në me çështje të tjera të ngutshme, si 

qëndrueshmëria, mbrojtja e klimës dhe drejtësia klimatike. Sa më 

shumë të dimë për projektet pilot dhe debateve në vende të 

ndryshme, aq më evropian dhe ndërkombëtar bëhet diskutimi dhe 

mundësia për krijimin e rrjeteve dhe lidhjeve më e madhe. Ne mund 

të mësojmë nga njëri-tjetri nëse e çojmë më tej temën e BI dhe e 

lidhim atë me tejkalimin e krizës klimatike, kërkesën për drejtësi 

sociale dhe zhvillimin e modeleve të reja të kohës së punës për t'iu 

përgjigjur digjitalizimit. Kjo do të hapte gjithashtu mundësi të reja për 

financimin (pjesërisht) të BI, si p.sh. nëpërmjet një takse CO2 ose – 

në përgjithësi – nëpërmjet një takse mbi burimet natyrore. 

Përmbledhja e tanishme fillon me tetë ese mbi tema të lidhura me 

BI nga tre fusha: ekonomike, sociale dhe ekologjike. Liz Fouksman 

dhe Baukje Dobberstein fokusohen në çështje financiare të lidhura 

me taksat. Ata shpjegojnë pse kostot neto kundrejt kostove bruto të 

BI       shpesh keqkuptohen dhe nëse një kompensim pa taksa mund të 

paguhet paraprakisht në vend që të kompensohet  me ngarkesën 

tatimore pas përfundimit të një viti. Antje Schrupp dhe Ute Fischer 

kthehen drejt çështjeve sociale dhe përshkruajnë lidhjet midis BI dhe 

krizës së kujdesit nga    njëra anë dhe ato midis BI dhe feminizmit nga 

ana tjetër. 

Katër artikuj të tjerë nga Guy Standing, Vincent Liegey, Mathis Bönte, 

dhe Ulrich Schachtschneider më pas prekin drejtësinë klimatike dhe 

demonstrojnë se si vendosja e formave të ndryshme të taksave jo 

vetëm që mund të ndihmojë në reduktimin e emetimit të karbonit dhe 

shterimin e burimeve të tjera, por për më tepër mund të lejojë 

financimin (një BI të pjesshëm). Këto tetë ese pasohen     nga raporte të 

gjashtëmbëdhjetë vende që përshkruajnë aktivitetet aktuale në lidhje 

me të ardhurat bazë në partitë e tyre përkatëse të gjelbra ose pamje 

politike më të gjera, si dhe diskurs në nivel kombëtar. 

 
Dëshirojmë të falënderojmë autorët tanë për kontributin e tyre dhe 

redaktorin tonë, Hannes Mehrer, pa të cilin ky botim nuk do të ishte i 

mundur dhe të cilit i   jemi thellësisht mirënjohës për angazhimin dhe 

kohën e  investuar. 

Ku shkojmë nga këtu?  

 
Për të angazhuar sa më shumë njerëz të jetë e mundur, qëllimi ynë 

është që ta bëjmë këtë botim të disponueshëm në shumë gjuhë. Ne 

duam të marrim idetë dhe propozimet  e formuluara në kontributet e 

saj në ngjarje të ndryshme (online) duke përfshirë autorët tanë në 

nivele të ndryshme dhe përmes diskutimeve publike. Për më tepër, 

Fondacioni Evropian i Gjelbër do të vazhdojë punën e tij në temën e 

BI për të ndërtuar rrjete rreth temës dhe për ta çuar këtë diskutim 

edhe më tej. Ka ende shumë punë dhe përpjekje të nevojshme për të 

marrë një të ardhur të vërtetë bazë universale në Evropë dhe në 

mbarë botën. 

 
Së fundi, ideja e të ardhurave bazë mund ti referohet të  ardhura 

universale, të pakushtëzuara, të ndryshme ose thjesht si të ardhura 

bazë. Ajo që është e rëndësishme janë katër kriteret e mëposhtme: BI 

lejon (1) pjesëmarrjen politike dhe kulturore; është (2) parashikuar si e 

drejtë e patjetërsueshme; (3) pa testim të mjeteve; dhe (4) pa testim të 

sjelljes, kështu që mund të jetë etike, sociale dhe ekologjike. 

 
 
 

Susanne Rieger 
 

Fondacioni Evropian i Gjelbër (GEF) Bashkëpresidente dhe 

Koordinatore e grupit të punës UBI të GEF 

 

 

1 Përgjatë këtij botimi trajtohen modele të ndryshme të të ardhurave bazë, të pakushtëzuara ose me kushte të caktuara. Pra, këtu në hyrjen e përgjithshme të 

kësaj përmbledhjeje po flasim për të ardhurat bazë, ndërkohë që autorët i specifikojnë më në detaje vizionet dhe modelet e tyre të ndryshme në kontributet 

individuale. 

 

2 Kursi falas online mbi të ardhurat bazë është i disponueshëm në anglisht dhe spanjisht në platformën e të mësuarit në internet të Akademinsë së  

Fondacioni Evropian të Gjebër këtu . 

 

3 https://eci-ubi.eu/ 
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Të ardhurat bazë janë të përballueshme. Thjesht duhet të  ndalojmë ngatërrimin e kostos bruto dhe neto të UBI. 

 
 
 
 

Në sipërfaqe, të ardhurat bazë universale duken si një ide e thjeshtë. 

Në të vërtetë, thirrja e saj themelore është eleganca. Thjesht jepini të 

gjithëve të ardhura për të jetuar rregullisht, pa kushte, dokumente 

apo burokracira bashkangjitur. Megjithatë, pështjellimet, pyetjet 

dhe kritikat më  të zakonshme që dalin rreth UBI-së tregojnë se 

thjeshtësia elegante e idesë në fakt fsheh hollësitë që luajnë me 

intuitat dhe gabimet matematikore dhe ekonomike të njerëzve. Dhe 

shumë nga këto pështjellime qëndrojnë rreth kostos së të 

ardhurave bazë. 

 
Gabimet e kostos bruto-neto  

 

E para prej tyre është ajo që unë e quaj gabimi i kostos bruto-neto. Në 

shikim të parë, kostoja e një UBI mund të duket e lehtë për t'u 

llogaritur. Shumica e njerëzve supozojnë se gjithçka që duhet bërë 

është të shumëzojë madhësinë e UBI me popullsinë e një vendi dhe 

ja ku kemi, koston: zakonisht një numër jashtëzakonisht i madh, që 

përdoret për të justifikuar argumentin se UBI është i papërballueshëm. 

Megjithatë, kjo përllogaritje - dhe pretendimi i papërballueshmërisë - 

është i pasaktë. Ajo tregon vetëm koston bruto:   një numër që në fakt 

nuk na tregon asgjë të dobishme për politikën ekonomike dhe 

përballueshmërinë. Në vend të kësaj, ne duhet të flasim për kosto 

neto. 

 

Një shembull i shpejtë i ndryshimit midis kostos neto dhe bruto, dhe 

pse ka rëndësi kostoja neto; imagjinoni se po merrni një mësim violine. 

Ju keni vetëm një bankënotë 20 € në xhep, kështu që ia  jepni mësuesit 

tuaj për të paguar mësimin. Mësuesi ju kthen 5 € si kusur. Sa kushton 

mësimi? 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Përgjigja është e qartë: 15 €. 20 € që keni paguar fillimisht  (ekuivalente 

me koston bruto) janë të parëndësishme - ajo që ka  rëndësi është 

shuma e parave që hoqët pasi të keni përfunduar i të gjithë 

transaksionin. Kjo është kosto neto. 

 
Megjithëse, kjo mund të tingëllojë si një pikë e dhimbshme e     qartë, kur 

diskutohet për koston e të ardhurave bazë, një numër i 

jashtëzakonshëm gazetarësh, avokatësh, politikëbërësish sociale 

madje edhe ekonomistësh bëjnë ekuivalentin matematikor të 

pretendimit se ky mësim i violinës kushton 20 €.1Kjo ndodh aq shpesh 

sa ky pështjellim duhet të konsiderohet një gabim ekonomik i llojit që   

u intereson ekonomistëve të sjelljes, si gabimi i kostos së zhytur.2ose 

zbritje hiperbolike.3 

 
Numri që ka rëndësi në diskutimet e kostos së UBI është kostoja  neto: 

shuma e parave të fituara nga një grup njerëzish dhe e humbur nga 

një tjetër pas të gjitha taksave dhe transfertave. Ai mat në mënyrë 

transparente efektin rishpërndarës të UBI. Ashtu si në shembullin e 

mësipërm, kostoja neto dhe bruto mund të jenë shumë të ndryshme. 

Imagjinoni që merrni një UBI  vjetore prej 12,000 €, por paguani 13,000 

€ taksa të reja për të financuar politikën. Mund të ndiheni të mërzitur 

që keni marrë një faturë të re kaq të madhe tatimore, por, në fakt, ajo 

faturë nuk është kostoja aktuale e politikës së re për ju. Ajo që ka 

rëndësi është kostoja neto – diferenca midis parave të transferuara 

tek ju dhe parave të tatuara – e cila, në këtë shembull, është 1000 €. 

(Shih Figurën 1) 

 
 
 
 
 
 

  

1 Disa shembuj të ekonomistëve dhe gazetarëve ekonomikë të profilit të lartë që kanë kryer gabimin e kostos bruto-neto përfshijnë: 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2015/05/23/basically-unaffordable; https://www.ft.com/content/ 

100137b4-0cdf-11e8-bacb-2958fde95e5e; 

https://www2.project-syndicate.org/commentary/why-universal-basic-income-is-a-bad-idea-by-daron-acemoglu-2019-06 

 

2 Në ekonominë klasike dhe teorinë e zgjedhjes racionale, vetëm kostot e së ardhshme ose kostot e mundshme duhet të ndikojnë në vendimmarrjen racionale, 

pasi kostot e kaluara janë bërë tashmë dhe nuk mund të zhbëhen. Megjithatë, shumë njerëz ndikohen nga kostot e kaluara (qofshin ato të parave, kohës ose 

energjisë) në vendimmarrje – një shembull i zakonshëm është vazhdimi i investimit në një biznes të dështuar për shkak të investimeve që tashmë janë bërë. 

 
3 Eksperimentet hiperbolike të zbritjes tregojnë se shumë njerëz bëjnë zgjedhje ekonomike që janë të paqëndrueshme me kalimin e kohës. Për shembull, 

shumica e njerëzve preferojnë një shpërblim më të vogël tani sesa një shpërblim më të madh në një muaj, por nëse zgjedhin midis një shpërblimi më të 

vogël në 12 muaj, ose një shpërblimi më të madh në 13 muaj, ata do të zgjidhnin shpërblimin më të madh në 13 muaj. 
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Figura 1 | Kostoja bruto kundrejt kostos neto: Vendi juaj zbaton një UBI 12,000 € dhe për të ndihmuar në financimin e tij, ju keni 13,000 € në 

taksa të reja për të paguar (kosto bruto për ju). Ju mund të mendoni se kjo është shumë e shtrenjtë - por, në fakt, 12,000 

€ nga këto taksa ju kthehen menjëherë në formën e UBI-së tuaj prej 12,000 €. Kosto neto për ju atëherë është vetëm 1000 €. 

Pas të gjitha taksave dhe transfertave, vetëm një segment i njerëzve 

do të përfundojnë me rritjen e të ardhurave të tyre, por atyre që 

paguajnë në sistem faturat e tyre tatimore kompensohen nga vetë 

UBI. Kostoja neto e UBI mat se sa fiton ose humb çdo individ kur 

zbatohet politika. Dhe, për të llogaritur këtë kosto, neduhet specifikoni 

financimin. 

 
Konsideroni një shembull tjetër të thjeshtë: tre miq vendosin të 

krijojnë një UBI prej 10 € secili mes tyre. Për të paguar këtë UBI, miqtë 

vendosin të zbatojnë 'taksimin' progresiv, ku personi më i pasur në 

mesin e tyre kontribuon me 25 € në tenxheren kolektive UBI, i dyti 

më i pasuri kontribuon me 5 € dhe më i varfëri nuk duhet të paguajë 

asnjë. "taksat" fare. Pasi të kompensohet duke marrë UBI-në e tyre 

prej 10 €, kjo do të thotë se kostoja neto e politikës për më të pasurit 

personi është 15 € (25 € - 10 €), dhe ata janë një kontribues  neto. 

Personi i dytë ka paguar 5 € por ka marrë 10 €, kështu që edhe pse 

kanë paguar në tenxhere, janë 5 € më të pasur për shkak të politikës 

dhe janë një përfitues neto. Dhe personi më i varfër nuk ka paguar 

asnjë 'taksë', prandaj është i vetmi që është plot 10 euro më i pasur. 

(Shih Figurën 2) 

 
Kostoja neto e shembullit të mësipërm të UBI: shuma e parave që një 

grup njerëzish humbet dhe një tjetër fiton është shuma e 

netokontributet, që në këtë rast janë thjesht 15 euro të humbura nga 

personi më i pasur dhe të fituara nga dy më të varfërit. Kjo kosto neto 

prej 15 € është një pjesë e vogël e kostos bruto prej 30 € të këtij UBI 

(dhe 25 € e paguar paraprakisht nga personi më i pasur). Por është 

shuma që ka rëndësi pasi kjo është sa para humbasin në të vërtetë 

nga të ardhurat e disponueshme të dikujt. 

 
 
 

Të kuptuarit e kostos së vërtetë të UBI-së bazohet në të kuptuarit 

se disa njerëz që marrin një UBI do ta financonin gjithashtu atë. Kjo 

është e vërtetë për çdo mall dhe shërbim publik universal. Ndërsa 

arsimi shtetëror mund të jetë falas për të gjithë në pikën e shërbimit, 

disa njerëz do të paguanin shumë  taksa për të dërguar fëmijët e tyre 

në shkollat shtetërore 

– jo vetëm të mbulojnë shpenzimet e fëmijëve të tyre, por edhe të 

paguajnë koston e arsimimit të fëmijëve të atyre që kanë më pak 

pasuri. E njëjta gjë vlen edhe për UBI. Është universale në 

shpërndarje, por jo universalisht rrit të ardhurat e disponueshme.4Kjo 

është për shkak se disa nga të njëjtët njerëz    që marrin një UBI janë 

gjithashtu ata që e financojnë atë.5 

 

Dilema e Miliarderëve  

 
Kjo zgjidh një gabim të lidhur rreth UBI: atë që unë e quaj, 'dilema e 

miliarderëve'. Ky është kundërshtimi që na UBI do të përfitonin 

njerëzit e pasur që nuk kanë nevojë për të. Në fakt, nuk është 

kështu: ndërsa njerëzit e pasur do të merrnin vërtet UBI-në e tyre, 

ata do ta kthenin atë nëpërmjet taksave të tyre6, e    cila do të financonte 

edhe për të tjerët. 

 

Me fjalë të tjera, një pjesë e popullsisë, nëpërmjet taksave, do t'i kthejë 

të ardhurat bazë; dhe, pas të gjitha taksave dhe transfertave, të 

ardhurat e tyre të disponueshme nuk do të ndryshojnë. Një pjesë tjetër 

jo vetëm që do të kthejë të ardhurat e tyre bazë, por do të paguajë 

edhe taksa shtesë që do të financojnë të ardhurat bazë të të   tjerëve –

janë kontribuesit neto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

4 Përjashtim përbën nëse një UBI kombëtare ose rajonale financohet nga një vend tjetër ose institucion i jashtëm - për shembull, nëse vendet në veriun 

global e kanë paguar UBI në vendet globale jugore; për shembull, si dëmshpërblime për skllavërinë ose kolonializmin. 

 
5  Shumë të tjerë e kanë theksuar këtë pikë, në veçanti shih: https://works.bepress.com/widerquist/75/ https://medium.com/basic- income/if-we-can-afford-

our-current-welfare-system-we-can-afford-basic- të ardhurat-9ae9b-5f186af 

Figura 2 | Dilema e miliarderit: Tre miq ngritën një skemë për të financuar të ardhurat bazë të tyre me 10 €    për person. Edhe pse të gjithë – duke përfshirë më të pasurin 

nga të tre (dmth, ‘miliarderi’) – marrin të ardhurat bazë, nivelet e ndryshme të kontributit në skemë na tregojnë se shoku më i pasur (majtas) është një kontribues neto 

dhe të tjerët janë përfitues neto (në qendër dhe majtas).

 

https://www.scottsantens.com/negative-income-tax-nit-and-unconditional-basic-income-ubi-what-makes-them-the- sameand-what-makes-them-

different 

 

6  Mënyra më e lehtë për të menduar këtë është nëpërmjet taksave progresive mbi të ardhurat ku të pasurit paguajnë një normë më të lartë tatimore mbi të 

ardhurat e tyre. Megjithatë, çështja do të ishte për çdo skemë financimi për UBI, për sa kohë që ajo nuk është regresive (dmth, për sa kohë që njerëzit më të 

pasur paguajnë më shumë). Kjo përfshin një taksë karboni, një taksë korporative, një taksë roboti dhe një taksë mbi pasurinë – të gjitha këto do të merrnin 

më shumë para nga njerëzit që janë në gjendje më të mirë. 
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Gabimi i kostos universale kundër mjeteve të testuara Gabimi i normës së taksave marxhinale kundër efektive 

 

 

’’Me fjalë të tjera, një 
pjesë e popullsisë, 

nëpërmjet taksave, do 
t'i kthehen të ardhurat 

bazë; dhe, pas të 
gjitha taksave dhe 

transfertave, të 
ardhurat e tyre të 

disponueshme nuk do 
të ndryshojnë.’’

 
 

Këta tre miq mund të kishin shkuar në një rrugë të ndryshme për të arritur 

të njëjtin rezultat. Në vend të një UBI prej 10 € për të gjithë, ata mund të 

zbatonin një politikë transferimi të testuar nga mjetet ose tatimin negativ 

mbi të ardhurat me një kosto identike dhe rezultatet e rishpërndarës. Ata 

mund të vendosin një transfertë parash ku personi më i pasur paguan 15 

euro taksa, dhe i dyti më i pasuri merr 5 euro nga kjo pagesë dhe më i 

varfëri 10 euro. Si kostoja ashtu edhe rezultati përfundimtar janë të njëjta: 

të gjithë përfundojnë duke humbur ose duke fituar të njëjtën shumë parash.  

 
Kjo na çon në gabimin e tretë të zakonshëm ekonomik rreth kostos së 

UBI: intuita që transferimet e testuara nga mjetet janë    më të lira se 

UBI. Nuk duhet të jetë kështu. Siç mund të shihet në shembullin e 

mësipërm, për çdo propozim të UBI-së, ekziston një politikë 

transferimi ekuivalente e testuar me mjete ose taksë negative mbi të 

ardhurat që të dyja kanë të njëjtën kosto neto dhe të njëjtin efekt 

rishpërndarës. 

 
Kjo do të thotë se çdo pretendim se një taksë negative mbi të 

ardhurat është në thelb më e lirë se të ardhurat bazë universale që 

janë të pasakta – kjo është e barabartë me pretendimin se 2+2 është 

më pak se 2+123-121 sepse numrat janë më të vegjël dhe    janë më 

pak. Studimet që pretendojnë se të ardhurat bazë universale 

kushtojnë më shumë se tatimi negativ mbi të ardhurat ose një sistem 

tjetër transferimi i testuar nga mjetet, ose po bëjnë gabimin bruto, 

ose po krahasojnë dy politika të ndryshme, ku tatimi negativ mbi të 

ardhurat po ndikon në një grup të ndryshëm transferimesh sesa UBI. 

 
Siç është e qartë nga këto tre gabime, nuk mund të flasim për  

koston e UBI pa folur për financimin dhe tatimin. Dhe kur flasim për 

zbatimin e taksave të reja që do të paguanin për UBI, shumë 

politikëbërës dhe ekonomistë pëlqejnë të diskutojnë normat 

marxhinale të taksave. Megjithatë, hulumtimi ka treguar se shumica 

e njerëzve – duke përfshirë mjaft politikanë 

– nuk e kuptojnë ndryshimin midis normave tatimore margjinale dhe 

atyre efektive. Ky pështjellim i normave marxhinale dhe efektive të 

taksave është gabimi përfundimtar i  kostos. 

Norma marxhinale e tatimit është norma tatimore e paguar për një 

euro të ardhura shtesë. Nuk është norma juaj e përgjithshme (ose 

mesatare ose efektive) e tatimit. Imagjinoni se keni të ardhura më të 

larta, duke fituar 1,000,000 € në vit, dhe në vendin tuaj, grupi më i lartë 

i taksave është 50%. Sa taksë do të paguani për 1,000,000 €? 

 
Përgjigja është jo gjysmë milioni. Është një mesatare e ponderuar e 

normave tatimore të të gjitha grupeve tatimore të përdorura nga vendi 

juaj dhe është një numër shumë më i ulët. Kllapat e larta të taksave 

errësojnë faktin se njerëzit mund të paguajnë shumë më pak  se kjo 

normë në tatimin mesatar. Ndërsa kjo mund të duket si një pikë e 

vetëkuptueshme, një sondazh i YouGov i vitit 2013 tregoi se 48% e të 

anketuarve nuk e kuptonin ndryshimin midis normave tatimore 

margjinale dhe mesatare ose efektive.7 

Shpesh ky pështjellim thellohet nga politikanët konservatorë, të cilët u 

referohen normave të larta të taksave marxhinale sikur të ishin norma 

mesatare tatimore – dhe është e vështirë të mos e shohësh këtë si një 

taktikë politike kundër çdo përpjekjeje për të rritur grupin e taksave 

më të larta.8 

 
Ky pështjellim përkeqësohet vetëm nga diskutimet e financimit të UBI 

që i referohen normave marxhinale të taksave pasi normat 

marxhinale të taksave bëjnë jo matin ose pasqyrojnë transfertat e 

shumës së përgjithshme. Nëse merrni një UBI, norma juaj 

marxhinale e tatimit mund të rritet dhe të ardhurat tuaja pas taksave 

mund të rriten gjithashtu ngjiten në të njëjtën kohë. Kjo është për 

shkak se ju mund të merrni një UBI që kompenson më shumë taksën 

marxhinale shtesë. 

 
Për shembull: supozoni se fitoni 500 € dhe jetoni në një shoqëri pa 

taksa. Ju keni 500 € të ardhura të disponueshme. Tani, supozoni se ju 

ende fitoni 500 €, por vendi juaj vendos të zbatojë një UBI 1,000 € dhe 

taksim progresiv - në këtë rast, një normë tatimore marxhinale 50% 

mbi fitimet deri në 450 € dhe 99% normë tatimore marxhinale për çdo 

fitim mbi € 450. Ju mund të ndiheni shumë të mërzitur për normën tuaj 

tepër të lartë tatimore, veçanërisht kur mësoni se jeni në grupin e 

taksave 99%. Por, në fakt, ju keni mbetur më mirë në shembullin e 

dytë. Ju paguani 50% taksë në 450 € e parë (që është 225 € në taksa) 

dhe 99 % taksë për 50 € të fundit (që është 49,50 € në taksa). Kjo do të 

thotë se fatura juaj totale (bruto) tatimore është 274,50 € (dhe shkalla 

mesatare e tatimit është kështu 54,9% – shumë    më e ulët se norma 

juaj e lartë e taksës marxhinale), e cila ju lë me 225,50 €. Por ju 

gjithashtu merrni UBI-në tuaj prej 1000 €, kështu që ju keni një total 

prej 1,225.50 € në bankë pas të gjitha transfertave dhe taksave. 

Ndonëse nga mungesa e taksave shkuat në një normë tatimore 

marxhinale të lartë prej 99%, ju mbeteni më të pasur në përgjithësi.  

(Shih figurën 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7 Shiko:https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2013/01/08/understanding-how-marginal-taxes-work-its-allpart 
 

8 Për shembull, shihni: https://www.cnbc.com/2019/01/10/ocasio-cortez-70percent-idea-is-just-the-start-of-the-democratic- taxdebate.html 
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'Përfitimi  i fëmijëve për të gjithë': Futja e të ardhurave bazë  të pjesshme 

Baukje Dobberstein 

 

 

 
I vetmi përfitim i pakushtëzuar në para që shteti Gjerman u jep 

qytetarëve të tij është përfitimi i fëmijëve. Një aplikim i    thjeshtë një 

herë në fillim të jetës së fëmijës – dhe që atëherë, një shumë fikse – 

transferohet rregullisht çdo muaj. Aktualisht, është të paktën 219 €. 

Ajo u paguhet atyre    që përballojnë shpenzimet e jetesës së fëmijës - 

zakonisht prindërit. 

 
Përfitimi i fëmijëve është i pakushtëzuar. Nevoja supozohet, 

pavarësisht nga të ardhurat që kanë prindërit. Mënyra se si 

shpenzohen paratë nuk monitorohet dhe pavarësisht frikës për  të 

kundërtën, ato përdoren për qëllimet e synuara, si tregohet në 

studimin e Bertelsmann të vitit 2018.10 Nuk pritet asgjë në këmbim. 

Ndihma e fëmijëve në Gjermani është një e ardhur bazë e pjesshme 
për fëmijët. 

 
 

 
Në mënyrë normale ka dallim nëse diçka paguhet paraprakisht, pra 

'nga më parë' ose zbritet nga detyrimet     tatimore 'nga pas', sepse të 

ardhurat e dikujt nuk kanë      më përparësi. 

 
Në ditët e sotme, është veçanërisht më e rëndësishme se sa ka qenë 

për një kohë të gjatë që shteti të dërgojë një mesazh pozitiv për 

qytetarët e tij. Një e ardhur bazë e pjesshme e pakushtëzuar mund të 

jetë një mesazh i tillë pozitiv. Në kohët kur kërkohet kaq shumë nga 

ne për sa i përket solidaritetit, disiplinës dhe kufizimeve, mesazhi 'ti 

bën pjesë dhe je i kërkuar' mund të japë një kontribut të rëndësishëm 

në kohezionin social. 

 Dhe, në të njëjtën kohë, është kënaqësi të japësh diçka. Nëse të gjithë 

në një shoqëri marrin diçka dhe secili jep diçka, dhe kjo nxit 

kohezionin dhe ndjenjën e komunitetit. 

 

 

 

 

Figura 3 | Normat tatimore margjinale kundrejt atyre efektive: Majtas: Në një vend pa taksa dhe pa të ardhura bazë, të ardhurat tuaja prej 

500 € janë të njëjta me të ardhurat tuaja të disponueshme. Djathtas: Në një vend me të ardhura bazë prej 1000 €, një normë tatimore margjinale 

prej 50% të fitimeve nën 450 € dhe një normë tatimore margjinale prej 99% për të gjitha fitimet mbi 450 €, fitimet tuaja para tatimit dhe para 

transferimit janë ende € 500, por të ardhurat tuaja të disponueshme (neto) pas të gjitha taksave dhe transfertave janë 1,225,50 € – shumë më tepër 

se në skenarin pa taksa! 

Qëllimi i përfitimit të fëmijës është të përjashtojë nga tatimi mbi të 

ardhurat kostot e shpenzimeve të jetesës së fëmijës në nivelin e 

jetesës. Për prindërit me të ardhura të larta, në vend të kësaj mund 

të kërkohet një shtesë retrospektive për fëmijë; kjo kontrollohet nga 

autoritetet tatimore me anë të një vlerësimi tatimor 'opsioni më i 

favorshëm'. 

Të  ardhurat bazë i bëjnë të gjithë qytetarët marrës dhe dhënës. Ajo 

kapërcen ndarjen midis atyre që paguajnë dhe atyre që marrin. Të gjithë 

i përkasin. 

 
 
 

Në fund të fundit, ndërsa normat margjinale të taksave janë të 

dobishme për diskutimet teknike të çështjeve të tilla si stimujt e punës, 

ato çojnë në pështjellim më të madh kur bëhet fjalë për diskutimin e 

financimit të UBI-së nëpërmjet taksimit. Një qasje shumë më e qartë 

dhe intuitive do të ishte diskutimi i norma mesatare e tatimit neto, që 

është përqindja e përgjithshme e të ardhurave që njerëzit heqin dorë 

përmes sistemit të taksave dhe transfertave.9 

 
Gabimi bruto-neto, dilema e miliarderit, gabimi i kostos së testuar 

universal kundër mjeteve dhe gabimi i normës së taksave 

margjinale kundër efektivitetit janë të gjitha përsëritje të të njëjtit 

pështjellim gjithëpërfshirës rreth kostos së UBI. 

 

 

 
 
 

Ata të gjithë mbështeten në të njëjtat keqkuptime ekonomike dhe 

intuita mashtruese. Mbrojtësit e të ardhurave bazë mund të 

korrigjojnë një pjesë të këtij pështjellimi duke u fokusuar në koston 

neto dhe jo në atë bruto, duke nënvizuar se të pasurit do të ishin 

kontribues neto, jo përfitues të UBI; duke qenë transparent për 

faktin se përsa i përket shpërndarjes dhe kostos, tatimi negativ mbi të 

ardhurat dhe UBI janë pjesë e të njëjtës politikë; dhe duke diskutuar 

taksën mesatare neto. Të gjitha këto ndryshime mund të shtyjnë në 

intuitën matematikore të njerëzve, por ato e bëjnë të qartë se UBI 

është me të vërtetë një politikë e përballueshme – vetëm 

ndonjëherë, një politikë çuditërisht pështjelluese. 

 
Të ardhurat e nivelit të jetesës për të rriturit janë gjithashtu të 

përjashtuara me kushtetutë nga tatimi mbi të ardhurat nëpërmjet 

shtimit bazë pa taksa. Pse nuk duhet të paguhet paraprakisht një 

'përfitim për të rriturit' – ngjashëm me pagesën e përfitimit të fëmijës, 

në vend të shtesës së fëmijës? Me një të ardhur bazë të pjesshme për 

të gjithë, të paguara paraprakisht dhe mujore, të ardhurat e nivelit 

të jetesës do të përjashtoheshin në mënyrë indirekte nga tatimi mbi 

të ardhurat. Nëpërmjet këtij ndryshimi në mënyrën e funksionimit, ai 

përafërsisht do të korrespondonte me kursimet e sotme të taksave 

përmes lejes bazë pa taksa. Leja bazë pa taksa ose do të zëvendësohet 

në këtë mënyrë ose do të jepet më pas nëpërmjet një vlerësimi tatimor 

'opsioni më i favorshëm'. 

 
 

 

Një mesazh pozitiv nga shteti  

 
Mesazhi që përcjell të ardhurat bazë të pjesshme të pakushtëzuara 
është krejt i ndryshëm nga i lejes pa taksa. 

 

Varfëria e fshehur zvogëlohet   

 
Duke hequr në të njëjtën kohë lejimin pa taksa, e gjithë  kjo mund të 

bëhet pak a shumë neutrale ndaj të ardhurave. Megjithatë, disa 

mungesa në sistem mbyllen dhe varfëria e fshehur zvogëlohet. 

Të ardhurat bazë u ofrojnë atyre që sot nuk kanë të ardhura të 

mjaftueshme të tyre dhe gjithashtu nuk marrin përfitime të 

mjaftueshme sociale shtetërore – pra, atyre që jetojnë në varfëri të 

fshehur, nën nivelin e jetesës – një shans për të pasur më shumë se 

më parë. Ky është një shpenzim që gjithsesi do të duhej të përballonte 

shteti nëse këta njerëz do të kërkonin atë që u takon. Aktualisht, 

shteti kursen para sepse i pengon ata që kanë nevojë të kërkojnë 

përfitime që u takojnë në fakt duke ngritur pengesa burokratike. Kjo 

padrejtësi do të reduktohet ndjeshëm nga një e ardhur bazë e 

pjesshme. 

9  Kështu, shkalla mesatare e tatimit neto mund të llogaritet si: 1 – (të ardhura neto/të ardhura bruto). Të ardhurat neto janë të njëjta me 

të ardhurat pas tatimit  dhe pas transferimit ose të ardhurat përfundimtare të disponueshme. Disa organizata tashmë e kanë këtë fokus 

- për shembull, raporti vjetor i pagave tatimore të OECD përfshin 'normat neto mesatare të taksave personale' (NPATR), e cila merr 

parasysh taksat bruto dhe kontributet e sigurimeve shoqërore të 

paguara nga çdo përfitim i marrë në para. Shiko:https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2021_83a87978-en 

Psikologjikisht, të marrësh diçka është krejtësisht ndryshe nga 

mospagimi për diçka. 

 
Për të ndryshuar nivelin e jetesës, nevojiten reforma të tjera, si ato që 

diskutohen nga gjermania. 

 

  

10 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Familie_und_Bildung/Studie_WB_Kommt_das_Geld_bei_ den_Kindern_an_2018.p 
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Njeriu i Gjelbër nën sloganin e 'sigurisë së garantuar'11. Edhe për 

njerëzit që jetojnë ekskluzivisht me përfitime sociale, do të kishte 

ndryshim. Edhe pse një e ardhur bazë e pjesshme 

– si përfitimi i fëmijëve – do të llogaritet si një pagesë transferimi, 

është e pakushtëzuar. Kjo do të thotë se nuk duhet  të aplikohet 

përsëri dhe nuk mund të reduktohet. 

 
Një e ardhur bazë e pjesshme ndoshta nuk do të kishte një ndikim të 

rëndësishëm në punësim pasi nivelet aktuale të të ardhurave të 

disponueshme do të mbeten të pandryshuara. Të  ardhurat bazë të 

pjesshme do t'i merrnin të gjithë nga shteti, por punonjësit do të 

merrnin pak më pak pagë neto nga punëdhënësit e tyre për shkak të 

të ardhurave që tatohen nga euro e parë e në vazhdim. 

 

 
 
 
 
 
 

Ai gjithashtu mund të zbatohet fillimisht si një projekt pilot për të 

gjithë banorët e një rajoni. 

 
Në parim, konvertimi i lejes pa taksa në të ardhura bazë të pjesshme 

mund të zbatohet në të gjitha vendet e tjera evropiane që kanë një leje 

bazë të krahasueshme. Në Austri, për shembull, një pagesë prej 250 

€ në muaj për çdo qytetar do ta bënte minimumin e jetesës pa taksa. 

Nëse të gjitha të ardhurat nga euro e parë e në vazhdim do të 

tatoheshin me normat aktuale dhe shuma që rezulton do të  zbritej nga 

buxheti i sigurimeve  shoqërore  të  nivelit minimal, do të mund të  

paguhej, kështu do të përfiton financiarisht 90% të qytetarëve dhe 

kështu vetëm decili i lartë do të përballej me një barrë tatimore pak më 

e lartë. 

 

“Aktualisht, shteti 

kursen para sepse i 

pengon ata që kanë 

nevojë të kërkojnë 

përfitime që u takojnë në 

fakt duke iu ngritur 

pengesa burokratike. ‘’ 
Shndërrimi i kompensimit pa taksa në të ardhura   

bazë të pjesshme  

 
Shndërrimi i shtesës bazë të tatimit mbi të ardhurat personale  në të 

ardhura bazë të pjesshme – të paguara çdo muaj 

– mund të dizajnohet si një reformë pothuajse neutrale ndaj kostos. 

Kjo mund të sigurojë përvojë të mëtejshme me pagesat e 

pakushtëzuara dhe të japë një kontribut të rëndësishëm për një 

perceptim më pozitiv të shtetit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 https://www.gruene-bundestag.de/themen/soziales/hartz-iv-ueberwinden-garantiesicherung-einfuehren 
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I.Dimensioni 
 

Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbiTë ardhurat bazë  

 
 

 
Kujdesi, Covid-19, Të ardhurat bazë 

 

Antje Schrupp 

 
 

 

Pandemia e Covid-19 ka treguar se sa të papajisura janë 
sistemet aktuale sociale në vendet evropiane për t'u përballur 
me krizat. Kur të ardhurat e njerëzve varen kryesisht nga 
punësimi i tyre formal, është e pamundur  të merren shumë 
masa efektive sociale për të përballuar një krizë. Kjo sepse, 
përveç përpjekjes për të frenuar krizën në fjalë – dhe kjo vlen 
po aq për një virus  sa për krizën klimatike apo për çdo sfidë 
tjetër – masat  duhet të hartohen gjithmonë në atë mënyrë që 
– nëse fare e mundur - ato nuk pengojnë rrjedhën e të 
ardhurave të fituara. 

 
Në rastin e Covid-19, për shembull, ishte e nevojshme të 
kufizoheshin kontaktet fizike sa më shumë që të ishte e 
mundur, në mënyrë që të thyheshin zinxhirët e infeksionit dhe 
të mbahej sa më i ulët rreziku i transmetimit. Zonat e 
rëndësishme të infeksionit dhe përhapjes së virusit janë, 
natyrisht, vendet e punës në terren, veçanërisht zyrat dhe 
objektet e prodhimit. Prandaj do të kishte kuptim që sa më 
shumë njerëz të qëndronin larg këtyre – si të punësuarit ashtu 
edhe të vetëpunësuarit – dhe të vazhdonin vetëm me ato 
aktivitete të domosdoshme për furnizimin me mallra jetike, 
mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe shërbimet thelbësore. Ka 
shumë fusha të punës që gjenerojnë produkte dhe shërbime 
që një shoqëri mund t'i bëjë herë pas here për disa javë ose 
muaj, nëse bëhet fjalë për të shmangur vdekjet e shumta dhe 
sëmundjet e rënda. 

 
Por, pyetja nuk ishte, 'Si mund t'ja dalim pa këto fusha të 

ekonomisë për një kohë?' Por, ishte më tepër, 'Si duhet të 

jetojnë    njerëzit që fitojnë paratë e tyre atje?' Megjithëse kishte 

një farë mbështetjeje sociale për pronarët e bizneseve dhe 

të vetëpunësuarit, shumë njerëz e panë veten të frikësuar 

për jetesën e tyre dhe kjo pati pasoja të rënda jo vetëm për 

ata që  prekeshin drejtpërdrejt, por edhe për shoqërinë në 

tërësi. 

Shumë njerëz shmangën marrjen e masave të nevojshme 

për kontrollin e infeksionit nga frika se mos humbnin të 

ardhurat  ose rrezikonin punën e tyre, ose u detyruan ta bënin 

këtë nga manaxherët ose punëdhënësit e tyre. Mbështetja 

që ishte në dispozicion përfshinte shumë burokraci; kishte – 

në mënyrë të  parashikueshme – të konsiderueshme 

 
tentativa për mashtrim; dhe, shpesh, paratë nuk arrinin aty ku 

duheshin. 

 
Sa më e lehtë do të kishte qenë e gjithë kjo me një të ardhur 

bazë të pakushtëzuar! Atëherë të gjithë do të ishin të sigurt 

se të paktën niveli i tyre minimal i jetesës do të garantohej, 

pavarësisht nëse të ardhurat e tyre të fituara ishin prekur 

nga pandemia. Pranimi publik i masave të nevojshme do të 

kishte qenë më i madh dhe pandemia mund të ishte frenuar 

më shpejt dhe me më pak humbje jetësh. Shumica e 

kompanive dhe bizneseve të vogla do të kishin përfituar 

gjithashtu. 

 
Ideja bazë e të ardhurave bazë të pakushtëzuara është     ndarja 

e të ardhurave nga puna dhe pandemia e Covid-19 ishte një 

shembull që i bëri të qarta avantazhet    sociale të këtij parimi: 

të gjithë marrin atë që i duhet për     të jetuar, pa kushte, d.m.th.. 

pavarësisht nga ajo që janë të gatshëm ose në gjendje të 

bëjnë. Dhe nga ana tjetër, puna apo të qenit aktiv nuk i 

shërben më ekskluzivisht qëllimit të fitimit të parave apo 

sigurimit të jetesës. Çështja nuk është të prishet plotësisht ajo 

lidhje, por ajo nuk duhet të jetë më ekskluzive. Kjo bën të 

mundur reagimin më fleksibël     ndaj sfidave dhe nevojave, si 

në nivel individual ashtu edhe në atë të shoqërisë në tërësi. 

 
Megjithatë në kulturën tonë, puna dhe të ardhurat janë aq të 

lidhura në mënyrë simbolike sa që shumë e konsiderojnë    

këtë propozim si utopik. Kjo anashkalon faktin që puna pa të 

ardhura dhe të ardhurat pa punë kanë qenë gjithmonë diçka 

normale; krejtësisht e zakonshme. Si fëmijë, ne të gjithë 

merrnim të gjitha gjërat e nevojshme të jetës pa dhënë asgjë 

në këmbim. Asnjë qenie njerëzore nuk do të ishte në gjendje 

të rritej pa një "të ardhur bazë të pakushtëzuar" të këtij lloji. 

Nga ana tjetër, shumë njerëz – më shumë gra se burra – 

punojnë pa pagesë për të tjerët, veçanërisht (por jo vetëm) 

brenda familjes. Ata rritin fëmijë,  gatuajnë, lajnë, pastrojnë, 

kujdesen për të sëmurët dhe të moshuarit. Nga 4.1 milionë 

njerëz që kanë nevojë për kujdes në Gjermani, për 80% të 

tyre kujdesen në shtëpi në familjarët e tyre, sipas Zyrës 

Federale të Statistikave (që nga viti 2019) 

12. Një studim nga Fondacioni i Hans Böckler zbuloi se gratë e 

punësuara bëjnë 3,29 dhe burrat 2,08 orë punë shtëpie të 

papaguara në ditë13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

12 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Pflege/_inhalt.html 
 

13 https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-unbezahlte-arbeit-frauen-leisten-mehr-3675.htm 
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Ky aspekt ekonomik u bë i dukshëm edhe nga pandemia Covid-19. 

Profesionet veçanërisht të rëndësishme dhe të drejtpërdrejtat 'në 

lidhje me sistemin' në sektorin e përkujdesit  ose në tregtinë me 

pakicë rezultuan të jenë ato që nuk kanë prestigjin përkatës social 

dhe gjithashtu nuk janë mire paguara. Të gjithë  e vunë re këtë, dhe 

turpi i duartrokitjeve të pafuqishme ishte gjithashtu u pa qartë për. 

Mbetet për t'u parë se si kjo përvojë e përdorimit pothuajse si mishi 

i topit për shkak të manaxhimit të dështuar të pandemisë do të 

ndikojë në fushën e infermierisë në planin afatgjatë. Mijëra staf 

infermieror kanë vendosur tashmë të largohen nga profesioni, një 

trend që filloi përpara Covid-19, por u përshpejtua si rezultat i saj. 

 
Megjithatë, mos njohja e rëndësisë së punës së kujdesit ishte evident 

edhe aty ku ajo kryhet pa pagesë: në familje. Prindërve iu la kryesisht 

dore e lirë, me detyrën për të siguruar jo vetëm kujdesin, por edhe 

shkollimin për fëmijët e tyre dhe ata e përvetësuan këtë  detyrë me një 

përpjekje herkuliane që ishte mahnitëse dhe pa iu zvogëluar 

ndjeshëm performanca e tyre e punës si rezultat i saj. Por kritika ndaj 

këtij imponimi të paarsyeshëm ishte e pamundur të injorohej dhe 

zemërimi ishte i madh. 

 
Sfondi i kësaj fatkeqësie është fakti se puna e papaguar ende mezi 

përfshihet në konsideratat ekonomike kombëtare. Kujdesi për fëmijët 

dhe kujdesi për të moshuarit në shtëpi thjesht nuk  konsiderohen 

fare "punë". Vetëm ajo për të cilën paguhet përcaktohet si 'punë'. 

 
Sigurisht, ka arsye historike për këtë mospërputhje, të cilat  janë të 

lidhura me një kulturë patriarkale dhe ndarjen e saj gjinore të punës. 

Shkencëtarja politike Carol Pateman e përshkroi këtë dallim në vitin 

1988 si një 'kontratë gjinore': një marrëveshje e pashprehur që 

nënkupton në mënyrë implicite funksionimin e shoqërisë në të 

njëjtën mënyrë si kontrata sociale e Rousseau. Sipas tezës së 

Pateman (e cila që atëherë është marrë dhe zhvilluar nga shumë 

shkencëtarë socialë feministë), puna e padukshme që u është caktuar 

grave në sferën private qëndron në themel të sferës së dukshme të 

tregut dhe politikës dhe i bën në radhë të parë ato  të mundshme. 

Kjo legjitimohet dhe justifikohet nga teoritë sociale që bëjnë dallimin 

midis sferës private dhe publike, midis familjes dhe politikës, ku 

parimet e shtetit të së drejtës, se drejtësia sociale dhe ekonomia 

vlejnë vetëm për sferën publike, ndërsa 'sfera private' supozohet se 

funksionon sipas kritereve krejtësisht      të ndryshme. Brenda sferës 

private, në familje, në këtë këndvështrim, njerëzit veprojnë 

kolektivisht, vetëmohues, altruist, kujdesen për njëri-tjetrin pa kushte 

dhe pa pritur asgjë në këmbim; ndërsa në sferën publike përplasen 

interesat, mbizotëron konkurrenca dhe rivaliteti dhe të gjithë 

kujdesen që të mos humbasin. 

 
Sot, megjithatë, kjo kontratë gjinore është hequr nga dy palë. Së pari: 

gratë janë vetë emancipuar  dhe kanë fituar akses në sferat që kanë 

qenë ekskluzivisht të meshkujve. 

Sot ata janë aktivë si të barabartë në politikë dhe në treg. Së dyti: 

tregu kapitalist ka kohë që është përhapur edhe në sferën private. 

Paratë mund të bëhen në të ashtuquajturin sektor të kujdesit; 

mirëqenia sociale mund të jetë një model biznesi. Ndarja e pastër e 

dy  sferave dhe rrjedhimisht e parimeve të veçanta që zbatohen në 

secilin rast nuk ka funksionuar kurrë mirë, por sot, është bërë 

plotësisht e qartë se ka pasur ditën e saj. 

Dy sferat po përzihen. 'Puna e grave' dhe 'puna e burrave',  puna e 

paguar dhe e papaguar, dhënia dhe tregtimi 

– kudo ka zona gri. 

 
Për një kohë, shumë njerëz menduan se problemi mund të zgjidhej 

duke shpërbërë plotësisht sferën private, familjare (që më parë iu 

caktua grave) dhe duke u mundësuar të gjithëve të vepronin në të 

njëjtën mënyrë që vetëm burrat kishin mundur të vepronin në të 

kaluarën. Në fund të fundit, zona të mëdha të asaj që bëhej e 

papaguar nga amvisat tani    janë zhvendosur në sferën e ekonomisë së 

bazuar në para: hamë në restorante, marrim bluza për t'u 

hekurosur, punësojmë pastrues dhe kujdes geriatrik, ndërtohen 

gjithnjë e më shumë dita ditës. 

-Qendrat e kujdesit, shtëpitë e të moshuarve dhe objektet e tjera të 

kujdesit profesional. Megjithatë, rezulton se "tregu" dhe modelet e 

vjetra ekonomike  shpesh nuk janë shumë të dobishme kur bëhet 

fjalë  për kujdesin. Kujdesi për të sëmurët apo edukimi i fëmijëve 

thjesht nuk mund të organizohet si një fabrikë makinash. 

 
Ajo që nevojitet në vend të kësaj është një ndryshim paradigme. 

'Kujdesi' nuk duhet parë  thjesht  si  një faktor shtesë brenda 

ekonomisë tradicionale; përkundrazi, ajo duhet të vendoset në qendër 

të konsideratave të politikës ekonomike, ku mund të sfidojë teoritë 

tradicionale ekonomike. Në sektorin e kujdesit, për shembull, është 

evidente se ligji i ofertës dhe kërkesës nuk zbatohet kudo, përndryshe 

mësuesit e çerdheve, infermierët dhe punonjësit e kujdesit geriatrikë 

– të cilët nevojiten dëshpërimisht kudo – do të kishin fituar shumë 

më tepër kohë më parë. Por tregu ofron vetëm atë për të cilën njerëzit 

(mund) të paguajnë dhe për këtë arsye atë që është fitimprurëse. E 

thënë troç: nga pikëpamja ekonomike, kujdesi për të moshuarit nuk ia 

vlen. Ndërsa kujdesi për fëmijët mund  të shihet si një 'investim në të 

ardhmen' (dhe në të vërtetë shpesh përshkruhet si i tillë në ditët e 

sotme), 

 
Motivimi pas kujdesit nuk mund të bazohet në parime ekonomike, 

por vetëm në ato humaniste. Por për shkak se  'kujdesi' në të vërtetë 

nuk 'paguhet', boshllëqet në ofrimin    e kujdesit aktualisht po bëhen 

gjithnjë e më të mëdha. 

Ndonjëherë raportet për njerëzit në nevojë që marrin përkujdesje të 

dobët, ose histori për tualete të papastra të  shkollave, publikohen në 

gazeta, por skandalet mbeten të pakta.   Megjithatë, ata na sfidojnë të 

rimendojmë parimet nga e para. Një kundërshtim i ngritur shpesh 

kundër  

 

"Një e ardhur 
bazë do t'i 

çlironte njerëzit 
nga nevoja për të 

fituar para për 
jetesën e tyre 

përmes punësimit 
formal përpara se 

të mund të 
mendonin për 

aktivitete të tjera." 
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të ardhurave bazë të pakushtëzuara janë frika se askush nuk do  të 

punonte më. Megjithatë, në lidhje me kujdesin, ky është tashmë një 

realitet – shumë gjëra që në fakt nevojiten të bëhen me urgjencë 

nuk bëhen sepse nuk janë fitimprurëse. Tregu thjesht nuk  siguron që 

të bëhet ajo që është e nevojshme. Pra, këtu na duhen motivime të 

tjera. 

Cilësia e punës së kujdesit është gjithashtu e vështirë për t'u kapur 

në parametrat ekonomikë. I afërmi i cili kujdeset dhe infermierja 

profesioniste geriatrike shpesh ofrojnë shërbime të njëjta, të cilat 

duhet te analizohen dhe vlerësohen në mënyrë të ngjashme.  

Të ardhurat bazë do t'i lironin njerëzit nga nevoja për të fituar para 

për jetesën e tyre nëpërmjet punësimit formal përpara se  të mund 

të mendonin për aktivitete të tjera. Prandaj, të ardhurat bazë të 

pakushtëzuara kanë potencialin për të krijuar pikërisht, lirinë dhe 

hapësirën sociale që na nevojitet për të zhvilluar ide të reja dhe për 

të fituar përvojë. Për shembull, në lidhje me mënyrën se si mund të 

organizojmë ato shërbime shoqërore që    janë të nevojshme, por jo 

fitimprurëse dhe për rrjedhojë nuk ofrohen nga tregu. Të ardhurat 

bazë janë një mundësi për të punuar në zgjidhjet e krizës së kujdesit, 

por – dhe kjo është e rëndësishme – nuk është, në vetvete, një 

zgjidhje. 

Kthim prapa apo çlirim? Potenciali social i UBI nga perspektiva feministe 

Ute Fischer

 

– nëse paratë këmbehen apo jo, kjo ka rëndësi dytësore për çështjen 

e cilësisë së punës së tyre. Mekanizmat politikë të krijuar nga rendi i 

vjetër, i ndarë në sfera janë gjithashtu shpesh të pavend në sektorin 

e kujdesit. Është e vështirë për shembull të  bësh grevë në një spital,  

sepse janë njerëzit, jo makineritë, që më pas mbeten pa mbikëqyrje. 

 
Për të gjitha këto arsye, rrjeti i Revolucioni i Kujdesit14, i themeluar 

në    vitin 2014, po teston format e organizimit politik në Gjermani që 

bashkon aktorë të ndryshëm – infermierë dhe pacientë, njerëz në 

nevojë për ndihmë dhe punonjës të kujdesit, ekonomistë dhe 

aktivistë politikë – sepse, në debatet rreth krizës së kujdesit, nuk 

mjafton të bëhen disa rregullime të vogla aty-këtu. Për shembull, nuk 

ka kuptim vetëm të pomponi më shumë para në sistemin e kujdesit 

profesional nëse korporatat e kujdesit thjesht i nxjerrin ato përsëri 

në formën e fitimeve më të larta. Është gjithashtu pak e dobishme të 

paguhen më shumë punonjësit e kujdesit nëse problemi i tyre i 

vërtetë është se ata janë të mbingarkuar për shkak të kohës dhe 

presioneve të efikasitetit. 

Përmirësimi i kushteve të fushës së kujdesit në shtëpi gjithashtu nuk 

ka asnjë dobi nëse në të njëjtën kohë shumë kompani presin gjithnjë 

e më shumë orë pune dhe fleksibilitet nga punonjësit e tyre. 

Sidoqoftë, janë më shumë para, Sigurisht që nevojiten pagesa më të 

mira  dhe kushte më të mira në këtë fushë për të afërmit që ofrojnë 

kujdes. Por këto nuk mund të jenë masa të izoluara, por vetëm 

blloqe ndërtimi  të një ndryshimi të vërteta të një paradigme. 

 
Këtu hyjnë në lojë të ardhurat bazë të pakushtëzuara. E cila është një 

mënyrë për të çliruar energjinë sociale që nevojitet urgjentisht për 

risitë në sektorin e kujdesit. Në fund të fundit, nuk ka zgjidhje për 

patentimi. Alternativa nuk është që  kujdesi të bëhet thjesht në 

sektorin profesional – pra në institucione të sektorit shtetëror apo 

private me staf profesional të mirë paguar dhe të sindikalizuar – ose 

të vetëorganizuar në shtëpi dhe në familje. Përkundrazi, do të jetë 

thelbësore të kombinohen të dyja së bashku në mënyrë  efektive, dhe 

përveç kësaj të gjenden forma të shumta të ndërmjetme. Rrjetet e 

lagjeve, sistemet lokale të tregtimit të shkëmbimeve, shoqatat, format 

komunale të jetesës, kooperativat dhe projektet e pavarura të të 

gjitha llojeve mund të ndërhyjnë dhe të përmbushin nevoja që as 

familja  tradicionale dhe as punësimi formal i organizuar mbi parimet 

ekonomike nuk mund t'i plotësojnë. 

Sepse, edhe me të ardhura bazë, duke qenë të gjitha gjërat e tjera të 

barabarta, ndoshta nuk do të kishte mjaft njerëz që të    dilnin përpara 

për të zgjidhur krizën e kujdesit. Dhe kjo është një gjë e mirë. 

 
Kjo për shkak se disa ekonomistë feministe kanë frikë se të ardhurat 

bazë mund të rrisin pritshmërinë që gratë të ofrojnë kujdes për ata 

anëtarë të familjes së tyre në nevojë. Duke pasur parasysh ideologjinë 

e 'dy sferave të gjinisë' – e cila është ende larg për t'u kapërcyer – ky 

rrezik është me të vërtetë i pranishëm, veçanërisht pasi gratë nuk do 

të kishin më të domosdoshme të fitojnë paratë e tyre. Dhe me të 

vërtetë, ka shumë – veçanërisht meshkuj – mbështetës të të    ardhurave 

bazë që në fakt nënvlerësojnë shtrirjen e nevojës në sektorin e 

kujdesit. Por, të ardhurat bazë të këtij lloji nuk do të ishin 

emancipuese. Të ardhurat bazë nuk duhet të shihen absolutisht si 

zgjidhje për krizën e riprodhimit shoqëror. 

 
Përkundrazi, bëhet fjalë për krijimin e kushteve për liri. Njerëzit që 

duan të kujdesen për të tjerët duhet të kenë mundësinë për ta bërë 

këtë; në të njëjtën kohë, askush nuk duhet të detyrohet të kujdeset për 

të tjerët nëse nuk dëshiron. Të ardhurat bazë të pakushtëzuara do t'u 

jepnin individëve mundësinë për të zgjedhur punën e kujdesit të 

papaguar në vend të punësimit me pagesë - por është emancipuese 

vetëm nëse ofrohet në të njëjtën kohë puna e kujdesit profesional me 

cilësi të mirë, në mënyrë që askush të mos përballet me zgjedhjen e 

njërës prej tyre. vetë punën e përkujdesjes ose lënien     e të afërmve pa 

kujdes. 

 
Të ardhurat bazë nuk janë zgjidhje për krizën e kujdesit. Por mund të 

jenë një bllok ndërtimi për një përpjekje për të realizuar një shoqëri 

në të cilën një jetë e mirë është e mundur për të gjithë. Një shoqëri në 

të cilën të gjithë mund të jenë të sigurt se nevojat e tyre ekzistenciale 

do të merren në konsideratë  në mënyrë të besueshme në të gjitha 

rrethanat – si në aspektin material ashtu si edhe në kuptimin e 

kujdesit dhe vëmendjes njerëzore.  

 

Një shoqëri që mund të reagojë në mënyrë fleksibile dhe të 

përshtatshme ndaj krizave, sepse është në gjendje të bëjë atë që 

nevojitet në çdo rast individual, në vend që të ruaj vendet e punës 

në çdo rrethanë dhe me çdo kusht – duke përshirë ktu çmimin e 

jetëve njerëzore. 

Shumë gra janë entuziaste për idenë e të ardhurave bazë të 

pakushtëzuara. Ato e shohin veten dhe pritshmëritë e tyre të jetës të 

reflektuara në të, në një vizion të drejtësisë gjinore: barazi në liri në 

vend të barazisë në punësimin formal të detyrueshëm. Ai i kushton 

haraç diversitetit të jetës së grave siç janë zhvilluar gjatë dekadave të 

fundit dhe siguron ekzistencë të pavarur nga partneri fitues. 

Mundëson kujdesin për personat në ngarkim, si dhe aktivitete në 

mbështetje të komunitetit. Pjesëmarrja mund  të marrë shumë 

forma pasi të sigurohet një siguri bazë e tillë, duke ndjekur 

preferencat e veta. Këto janë argumentet e paraqitura nga 

avokatët e saj. 

 
Megjithatë, propozimi vjen edhe për kritika të ashpra, veçanërisht 

nga feministët. Disa kanë frikë nga një rikthim në role të vjetruara 

gjinore. Sipas tyre, të ardhurat bazë do të funksiononin si një bonus 

qëndrimi në shtëpi me të cilin gratë lirojnë terrenet e fituara me 

vështirësi në politikë dhe biznes. Do  të vinte në rrezik një emancipim 

të bazuar në të ardhurat e pavarura dhe përparimin e fituar me 

vështirësi në punë. Për më  tepër, strukturat diskriminuese nuk mund 

të kapërcehen me para. Të ardhurat bazë, thonë ata, largojnë 

vëmendjen nga betejat e rëndësishme për aksesin në fuqinë 

vendimmarrëse dhe punën dhe mbi shpërndarjen e të ardhurave dhe 

pasurisë. 

 
Pra, nëse UBI shihet si një hap përpara apo një hap prapa është një 

çështje e qëllimit dhe kuptimit të emancipimit. 

 
 

Çfarë është barazia gjinore?  

 
Pabarazitë gjinore janë të njohura dhe jashtëzakonisht të 

vazhdueshme, pavarësisht nga përpjekjet e konsiderueshme politike. 

Kështu, në strategjinë e saj për barazinë gjinore per vitet 2020 -2025.15  

 
 
 
 

Komisioni i BE-së vëren me maturi se megjithëse është bërë njëfarë 

progresi në drejtim të barazisë gjinore që nga viti 2005, ai ka qenë 

me ritmin e një kërmilli. Matjet e përdorura këtu janë raporti i 

pjesëve gjinore në punësimin fitimprurës, të ardhurat, pensionet, 

pozitat drejtuese në biznes dhe politikë dhe, së fundi, në 

përgjegjësitë për rritjen dhe kujdesin e fëmijëve. 

Komisioni i Ekspertëve për Raportin e Dytë të Barazisë i Qeverisë 

Federale në Gjermani bën një pikë të ngjashme me atë të bërë nga 

Komisioni i BE-së:16 gratë ende mbajnë përgjegjësinë kryesore për 

rritjen e fëmijëve dhe kujdesin për anëtarët e familjes; pasojat janë  

frenimi  i  karrierave  profesionale, reduktimi i të ardhurave, boshllëqet 

në biografitë e tyre profesionale deri në lënien e profesioneve të tyre 

dhe sigurimi i pasigurt për pleqërinë. Treguesit që lidhen me politikën 

e barazisë gjinore janë, pra, të ardhurat bruto për orë (hendeku i 

pagave gjinore), të ardhurat totale të fituara gjatë gjithë jetës (hendeku 

i të ardhurave gjatë gjithë jetës gjinore), përfitimet e pavarura të 

sigurisë së pleqërisë (Hendeku i pensionit gjinor), orët javore të punës 

(hendeku kohor gjinor ) dhe koha ditore e shpenzuar në punën e 

kujdesit të papaguar (Gender Care Gap). 

 

 
Nga kjo gjendje tani mund të nxirren përfundime të ndryshme. 

Strategjitë e barazisë gjinore të përmendura këtu fokusohen në 

kohën, paranë dhe ndikimin. Qëllimet e përbashkëta janë mundësi të 

barabarta për të lulëzuar dhe  për të qenë ekonomikisht të pavarura 

17(Komisioni i BE-së). 

Ekzistojnë dy strategji kryesore që të çojnë drejt këtij qëllimi: modelet 

e jetës së burrave dhe grave sillen në një linjë më të ngushtë, ose 

punësim fitimprurës dhe aktivitetet e kujdesit që shpërndahen në 

mënyrë të barabartë midis gjinive; ose si alternativë, paratë, koha dhe 

ndikimi – si dhe mundësitë për zhvillim – të sigurohen me mjete të 

tjera. 

Për këtë, ne kemi nevojë për hapësirë sociale dhe njerëz të 

përkushtuar që duan të provojnë diçka. 

 15 Komunikim nga Komisioni për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e 

Rajoneve. Një Union i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025 Bruksel 5.3.2020.https:// eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152 

 
16 Shih Sachverständigenkommission zum Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung. Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten, në: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Zweiter 

Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, BT-Drs. 18/12840 v.21.06.2017 

  

14 https://care-revolution.org/ 17 Komunikimi nga Komisioni, shih fusnotën 1. 
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“Kështu, UBI 
është diçka 

më shumë se 
para: është 

një themel për 
shtigje të vetë-
përcaktuara të 

jetës. Krijon 
hapësirë për 
vendimmarrje 
dhe vendos 

besim te 
individi.” 

 

 
 
 
 
 

UBI ofron të ardhura dhe njohje, siguri dhe  kuptim  

 
Një e ardhur bazë e pakushtëzuar - kuptohet si një shumë parash që 

i paguhet çdo banori të një vendi të caktuar18 në fillim të çdo muaji 

– bazohet pikërisht në këto kritere: zhvillimi i lirë i planeve të jetës 

personale, pavarësia ekonomike dhe sovraniteti kohor. Ajo 

garanton: 

 
Sigurimin e mjeteve të jetesës: Të ardhurat bazë të pakushtëzuara  që 

përfaqësojnë të drejtën themelore të një jete me dinjitet dhe pa 

vështirësi ekzistenciale. Është një mbrojtje efektive kundër varfërisë. 

Çdo individ duhet të jetë në gjendje të marrë pjesë në jetën e 

shoqërisë. Prandaj, ajo duhet të jetë mjaft e lartë për të jetuar pa punë 

shtesë fitimprurëse. Kështu largon detyrimin për   të punuar. Nuk është 

një shpërblim i performancës dhe as një zëvendësim i mungesës së 

të ardhurave të fituara. Në të kundërt, të ardhurat bazë të 

pakushtëzuara janë parakusht për aftësinë për të ofruar shërbime dhe  

aktivitete  të  të  gjitha llojeve. Kjo mund të jetë punësim fitimprurës, 

por edhe kohë e lirë, kujdes për të tjerët dhe/ose për veten. 

 
Individualiteti: UBI paguhet në baza individuale dhe në këtë mënyrë 

përmbush një kërkesë të hershme për politikën e barazisë gjinore, 

përkatësisht pavarësinë financiare midis bashkëshortëve ose 

anëtarëve të tjerë të një çifti si bazë për emancipim. Pagesa për 

individët është në përputhje me konceptet moderne, ndërgjinore dhe 

të pluralizuara të stilit të jetesës. Të ardhurat bazë hapin opsionin për 

të hyrë me guxim    në shtigje të vetë-përcaktuara të jetës, duke provuar 

gjëra të reja dhe duke lënë pas stereotipet gjinore. 

 
Pakushtëzimi: Dallimi më i madh me sistemet aktuale të mirëqenies 

në të gjitha vendet evropiane është fakti se askush nuk duhet të 

provojë se meriton të marrë pagesa nga shteti. Askush nuk duhet të 

tregojë se është i gatshëm të punojë ose se kontribuon në shoqëri në 

ndonjë mënyrë tjetër ose ka nevojë financiare. Bërja e këtyre kritereve 

të parëndësishme mund të eliminojë pjesën më të madhe të 

makinerisë së monitorimit burokratik të shtetit. Dhe më e 

rëndësishmja, pagesa e pakushtëzuar i pranon qytetarët si në vetvete 

themelin e bashkësisë politike, thjesht për shkak  të ekzistencës së 

tyre. 

 
Kështu, UBI është diçka më shumë se para: është një bazë për shtigje 

të vetë-përcaktuara të jetës. Krijon hapësirë për    vendimmarrje dhe 

vendos besim te individi. 

 
 
 
 
 
 
 

Mungesa e çdo frike për të ardhmen dhe e mosbesimit çliron energji dhe 

kreativitet në nivelin e  individit. 

 
Në nivel shoqëror, një UBI nuk është vetëm një sistem i ri bazë i 

sigurimeve shoqërore në kuptimin financiar, por edhe një ide e re e 

shoqërisë. Ai krijon një rend të ri të njohjes shoqërore në atë që – si 

legjislacion shoqëror – përfaqëson njëkohësisht imazhin për veten e 

një shoqërie dhe sistemin e saj të vlerave. Çfarë njohim ne për një jetë 

të përqendruar rreth punësimit fitimprurës dhe karrierës 

profesionale? A e masim një jetë të suksesshme nëse dikush mund të 

fitojë paratë e veta? Apo vlerësojmë një mënyrë autentike jetese të 

orientuar drejt realizimit të plotë të aftësive, interesave dhe nevojave të 

veta? UBI çliron etikën e performancës nga korseja e saj e bazuar në 

punën dhe ofron njohje dhe status për të gjitha aktivitetet që 

kontribuojnë në evolucionin e qëndrueshëm të shoqërisë. 

 

Në këtë kuptim, veprimtari të tilla krijojnë edhe kuptim.19 Sepse 

kuptimi i jetës lind gjithmonë kur veprimet tona kanë  rëndësi përtej 

nesh, dmth., për komunitetin, për familjen, miqtë, për grupe të 

veçanta dhe për shoqërinë në tërësi. Dhe kjo tregon veçanërisht mirë 

se si UBI përputhet me kushtet që i nevojiten një shoqërie për 

zhvillimin e saj. Sepse çdo shoqëri duhet të zgjidhë tre probleme: 

duhet të riprodhohet në terma brezash duke u kujdesur për të rinjtë 

(kjo bëhet kryesisht nga familja); ajo duhet të riprodhojë veten 

socialisht, dmth., të sigurojë dhe forcojë kohezionin social (dmth. 

përmes angazhimit qytetar); dhe duhet të riprodhohet materialisht 

nëpërmjet prodhimit dhe furnizimit të mallrave dhe shërbimeve (kjo 

arrihet kryesisht nëpërmjet tregut të punës). 

 
Në skenarin më të mirë, rregulloret socio-politike krijojnë një kornizë 

në të cilën mund të kryhen këto aktivitete të nevojshme dhe të 

kapërcehen sfidat. Një e ardhur bazë e pakushtëzuar plotëson këto 

kërkesa strukturore në atë që nuk varet nga performanca në një 

punë, por gjithashtu mundëson përkujdesje dhe aktivitete të lidhura 

me komunitetin. Nga kjo perspektivë sistematike, të ardhurat   bazë 

janë një sistem social i përshtatshëm dhe si rrjedhim i  qendrueshëm 

dhe elastik. 

 
Por a është gjithashtu e drejtë nga perspektiva e barazisë? 

 
 
 

  

18 Kush saktësisht ka të drejtë të marrë këto pagesa – qoftë vetëm shtetasit apo edhe emigrantët dhe azilkërkuesit, dhe në çfarë kushtesh 

– duhet të përpunohet në një model të detajuar dhe nuk do të diskutohet më tej këtu. 

 
19 Për më shumë detaje, shihni Ute Fischer, Anerkennung, Integration und Geschlecht. Zur Sinnstiftung des modernen Subjekts, Bielefeld 2009 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbiTë ardhurat bazë 26 Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbiTë ardhurat bazë 27 



Të metat dhe kurthet e UBI nga një këndvështrim gjinor       dhe ndikim se femrat. Prandaj, asgjë nuk do të ndryshonte 

                                                                                                                          në lidhje me boshllëqet gjinore të identifikuara në Raportin e 

Liri apo detyrim?  Përfundim: Nga cili sistem social përfitojnë gratë?  

Në parim, siç e sheh Ronald Blaschke,20 edhe kritikët e UBI- së shohin 

përfitimet që ajo sjell në lidhje me liritë personale  të grave. Janë të 

padiskutueshme kushtet më të favorshme për vetëvendosje në 

tregun e punës, për përballimin e burokracisë shtetërore, në 

strukturat e varësisë familjare apo të partneritetit dhe mbrojtjen që 

ajo ofron në situata të pasigurta jetësore. Ajo që vijon është një 

përzgjedhje e rezervave dhe kundër argumenteve, kryesisht nga një 

perspektivë progresive feministë.21 

Barazisë Gjinore. Përkundrazi, rreziku do të ishte që me pagesën e një 

të ardhure bazë, të zhdukeshin nga këndvështrimi edhe argumentet 

dhe vëmendja politike ndaj    eliminimit të strukturave diskriminuese në 

organizimin e punësimit fitimprurës dhe punës së përkujdesjes. Në 

këtë kuptim, të ardhurat bazë do të përfaqësonin një lloj shpërblimi 

për të heshtur, siç frikësohet ndër të tjera Gisela Notz.22 

Kjo liri është e dyshimtë për disa - për arsye të qëllimshme. 

Kundërpropozimi i Nancy Fraser, nga i cili mbështeten shumë  kritikë të 

UBI, parashikon barazi të detyrueshme të shpërndarjes. Nën sloganin 

e 'barazisë pjesëmarrëse', filozofja   dhe feministja amerikane mbron një 

koncept në të cilin pjesëmarrja e të gjithëve në të gjitha fushat e 

nevojshme shoqërore (punësimi fitimprurës, familja dhe komuniteti 

politik) shihet si një parakusht për realizimin e vizionit të barazisë 

gjinore.23Ajo dëshiron ta arrijë këtë nëpërmjet 

Në përmbledhje, mund të thuhet se duke pasur parasysh diversitetin e 

jetës së grave, nuk është e qartë se cili sistem social i shërben më së miri 

grave. Megjithatë, treguesit e pabarazisë të përdorura nga Komisioni 

Gjerman i Ekspertëve zbulojnë diskriminim të qartë ndaj grave. Hendeku 

gjinor i pagave, hendeku gjinor i fitimeve gjatë gjithë   jetës dhe hendeku 

gjinor i pensioneve janë të gjitha për shkak të pjesëmarrjes më të ulët 

të grave në tregun e punës në krahasim me burrat, gjë që pasqyrohet 

edhe në hendekun kohor gjinor. Hendeku i kujdesit gjinor është një 

pasqyrë e kësaj: gratë kryejnë më shumë punë në përkujdesje sesa 

burrat. 

 Por pse gratë duhet të vendosin të mos marrin një punë 

formale dhe burrat të vendosin të mos marrin një pjesë më të madhe 

të punës së kujdesit? Përveç domosdoshmërisë për të përmbushur 

nevojat e veta themelore, faktori tjetër kryesor në 

rregulloreve urdhëruese për të sjellë një ndryshim te burrat 

duke i bërë ata të bëhen më shumë si gratë që janë sot.24 

 
Fraser po propozon në këtë mënyrë një barazi nën detyrimin që 

 
 

Nën sistemin aktual social, këto kushte çojnë në një shpërfillje   sistematike  

të grave dhe zgjedhjeve të tyre: ato 

Shpërndarja e kohës dhe parave  

 
Për të formuar jetën e tyre sipas ideve të tyre, njerëzit kanë nevojë 

për para dhe kohë. Një e ardhur  bazë i siguron të dyja, sepse i 

siguron individit të ardhura dhe gjithashtu i lejon të kalojnë kohën 

sipas  dëshirës, sepse jepet pa kushte pa kërkuar asgjë në këmbim. Kjo 

rezulton në një fitim lirie, megjithëse në një nivel financiarisht të ulët. 

vendimin e një individi është përvoja me rëndësi jetike e kuptimit. 

Punësimi fitimprurës është një burim veçanërisht i rëndësishëm 

kuptimi. Për një gjë, domosdoshmëria e saj sociale nuk vihet në 

dyshim. Nga ana tjetër, është pikërisht ankorimi i  fortë i etikës së 

performancës si një mit kolektiv i provës në kulturën e modernitetit 

perëndimor që bën që aktivitetet profesionale të vlerësohen. 

nuk është më pak ndërhyrëse apo e ngurtë se sistemi aktual i detyrimit. 

Nëse perspektiva e minimalizimit të strukturave të diskriminimit është 

një qëllim që justifikon mjete të tilla është e diskutueshme, siç janë edhe 

perspektivat e suksesit. Por vetë Fraser tani pranon se kjo strategji 

përfshin një përvetësim të rrezikshëm të grave për qëllime ekonomike. 

Ndërsa Fraser nuk e  vë në dyshim idenë bazë të një shpërndarjeje të 

barabartë të detyrave dhe përgjegjësive ndërmjet gjinive, ajo njeh anën  

humbasin të ardhura dhe njohje. Nga pikëpamja e teorisë sociale, kjo 

është një e metë e projektimit, e cila mund të shpjegohet jo më pak nga 

shqyrtimi sistematik i kërkesave të trefishta të riprodhimit (gjenerative, 

sociale, materiale). Një sistem social i qëndrueshëm shoqëror që 

mundëson dhe mbështet mbijetesën dhe zhvillimin e mëtejshëm të 

shoqërisë duhet të marrë parasysh të tre fushat e nevojshme dhe 

kuptimplote të veprimtarisë. Vetëm atëherë do të marrë parasysh në 

mënyrë    adekuate marrëdhëniet gjinore si një bazë strukturore.

 Punësimi formal do ta ruajë këtë veçori pozitive edhe pas futjes 

së të ardhurave bazë. Megjithatë, ajo që është e re është se 

e kundërt të strategjisë mbizotëruese të barazisë gjinore të fokusimit  në 

punësimin formal. 'Neoliberalizmi', argumenton ajo, 'po përdor 

 

Një vështrim më i afërt se kush duhet të përfitojë nga politika sociale 

në kuptimin më të ngushtë të sigurimit të mjeteve të jetesës zbulon 

disa grupe grash: prindër të vetëm, të papunë, të gjitha ato të ardhurat 

e të cilëve mbeten nën kufirin e varfërisë pavarësisht punësimit 

fitimprurës dhe që duhet të marrin përfitime shtesë për papunësinë. 

dhe pensionistet. Pavarësisht nivelit të ulët, të ardhurat bazë do t'i 

ndihmonin në dy mënyra, sepse mund t'u shërbenin si sigurimit 

financiar  të  jetesës,  ashtu edhe daljes nga mbikëqyrja dhe 

stigmatizimi burokratik. Në  vend të kësaj, përveç të ardhurave bazë, 

këto gra do të gëzonin edhe njëfarë njohjeje. 

 
 
 

Demontimi i strukturave të diskriminimit  

 
Kritikët e idesë bazë të të ardhurave argumentojnë se ajo nuk është 

një instrument që do të arrinte barazi më të madhe në shpërndarjen 

e punës së nevojshme shoqërore midis burrave dhe grave. Ata 

besojnë se kjo do t'i linte të paprekura strukturat e diskriminimit në 

sferën e punësimit dhe se burrat do të kishin akoma më shumë 

mundësi për të    ardhura dhe njohje nga puna dhe më shumë pushtet 

shërben për të përgatitur terrenin për zhvillimin e vlerave të reja 

kolektive duke ngritur statusin e familjes dhe aktiviteteve të   

mirëqenies publike. Vlera të tilla mund të kundërshtojnë një 

shpërndarje të detyrave të nevojshme, duke përfshirë ato të 

papaguara, që bazohen në stereotipet gjinore. 

 
Masat konkrete të propozuara nga komisionet e barazisë gjinore për 

të lehtësuar fillimin e punës së kujdesit si dhe punësimin formal do të 

përfitojnë të gjitha gjinitë në planin afatgjatë. Në fund të fundit, vendimi 

për t'u angazhuar në aktivitete në dobi të familjes ose të komunitetit i 

ka  rrënjët  në  një pozicion anti-etike me sistemin  e  punësimit  dhe 

bazën e saj ekonomike të orientuar drejt fitimit, e cila nuk mund të 

pajtohet. Çiftet nuk mund t'i shpëtojnë kësaj papajtueshmërie.  

Rregulloret  politike  që ofrojnë mbështetje balancuese – në lidhje me 

kujdesin ndaj fëmijëve, sistemet fleksibël të jetës dhe  kohës së punës, 

etj. – janë gjithashtu të nevojshme nën një regjim të të ardhurave bazë. 

Por ato nuk janë një alternativë për të. 

ëndrrën e emancipimit të grave në qerren e akumulimit të kapitalit'.25 Pra, 

Fraser, gjithashtu, po argumenton për një 'tejkalim të vlerave maskiliste 

të hierarkisë së statusit për drejtësinë ekonomike dhe për një fokus në 

'demokracinë pjesëmarrëse.26 Një strategji e tillë, mund të konkludohet, 

të vihej në punë në një bazë solide 

– domethënë materiale – vetëm nëpërmjet të ardhurave bazë. 
 
 

Kjo gjithashtu forcon pozitën negociuese të grave, kundrejt partnerëve 

dhe punëdhënësve të tyre. Aty ku nuk   ka detyrim, negociatat mund të 

zhvillohen me vetëbesim më të madh. Kjo gjithashtu u mundëson 

burrave t'i shpëtojnë rutines së punës me çdo kusht; kushtet dhe orët  e 

punës bëhen objekt negociatash reale të barabarta ndërmjet palëve. 

Familjet ku baballarët janë plotësisht të pranishëm – një situatë e 

favorshme shoqërore dhe individuale – mund të bëhen normë. Nuk 

duhet spekuluar   në këtë pikë për pasojat në lindshmëri, por kushtet për 

krijimin e familjes sigurisht që do të përmirësoheshin. Në çdo rast, 

njerëzit nuk do të duhej të përmbaheshin më te  kjo sepse e ardhmja 

ishte e pasigurt (qoftë financiarisht apo në mënyra të tjera), ose sepse 

kishin frikë të bëheshin të varur nga bukëpjekësi mashkull ose te mos 

ishin në gjendje për të rihyrë në tregun e punës. 

Një e ardhur bazë e pakushtëzuar përputhet saktësisht me këto   kërkesa 

shoqërore dhe në këtë mënyrë njeh dhe vlerëson edhe aktivitetet jashtë 

punës së paguar. Prandaj ajo përfaqëson një model të barazisë gjinore 

të një sistemi social alternativ. 

 
Është e pamundur të parashikohet se si do të ndikojë të ardhurat  bazë, 

në sjelljen e grave dhe burrave në sfera të ndryshme sociale ose nëse 

ndarja gjinore e punës do të ndryshojë. Megjithatë, kushtet për të 

negociuar një ndarje të detyrave të përshtatshme për nevojat dhe 

dëshirat e dikujt do të përmirësohen çfarëdo që të ndodhë, sepse gratë, 

ashtu si burrat, do të lirohen nga detyrimi për t'u angazhuar në punë 

fitimprurëse dhe modelet interpretuese  kolektive fushave të jetës së tyre 

që do të vlerësohen dhe si rezultat  do të jenë të   hapura për ndryshim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

20 Shih Ronald Blaschke, Grundeinkommen und Care-Arbeit, në: Widersprüche 134 (2014), fq. 119 
 

21 Për një krahasim të avantazheve dhe disavantazheve të të ardhurave bazë nga një këndvështrim feminist, shihni gjithashtu diskutimin e diferencuar nga Susann 

Worschech, Soziale Sicherheit neu denken. Bedingungsloses Grundeinkommen und bedarfsorientierte Grundsicherung aus feministischer Sicht, vëll.4 i Schriften 

des Gunda-Werner-Instituts/ Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2008 

 
22  Shih Gisela Notz, Grundeinkommen gegen Ungleichheit und Armut? – Anmerkungen aus feministischer Sicht, në: Widerspruch 49 (2005), f. 115 ff. 

23   Nancy Fraser, Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik. Umverteilung, Anerkennung und 

Beteiligung, në: vdes./Axel Honneth, Umverteilung oder Anerkennung? - Eine politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt aM 2003 

 

24  Shih, nga autori i njëjtë, Die Gleichheit der Geschlechter und das Wohlfahrtssystem. Ein postindustrielles Gedankeexperiment, në: Axel Honneth (Hrsg.), 

Pathologien des Sozialen. Die Aufgaben der Sozialphilosophie, Frankfurt aM 1994, f. 370 

 
25 Shih Nancy Fraser, Neoliberalismus und Feminismus: eine gefährliche Liaison, në: Blätter für deutsche und internationale Politik 12/2013, fq.30 

 
26 Po aty, f. 31 

 
 

 
  

 

Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbiTë ardhurat bazë 28 Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbiTë ardhurat bazë 29 



 
 

Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbiTë ardhurat bazë  

 

 

'De-Growth' dhe rasti Blu-Green për të ardhurat  bazë 

Guy Standing 

 
 

 

Ne po jetojmë në një epokë të kapitalizmit qiramarrës global, kur 

gjithnjë e më shumë të ardhura dhe pasuri f inanciare po mblidhen nga 

pronarët e pronave – fizike dhe të ashtuquajturat “intelektuale”.27 Në 

këtë proces, ka pasur një grabitje sistematike   të të përbashkëtave: ajo 

që është jashtë sferës legjitime të të drejtave të pronës private. 

 
Humbësit më të mëdhenj në gjithë këtë kanë qenë natyra dhe njerëzit 

e thjeshtë të botës. Por ndër implikimet ka qenë fakti se pasi shumica 

e fitimeve nga çdo normë e rritjes së PBB-së shkojnë për qiramarrësit, 

nevojitet një normë më e lartë rritjeje për të rritur standardet materiale 

të jetesës së punëtorëve, veçanërisht të atyre që nuk kanë një siguri 

në të ardhura. "Rrjedhja" e pretenduar e përfitimeve nga rritja është 

reduktuar në "pikon poshtë", apo   edhe në asnjë fitim fare. Por receta e 

rritjes më të shpejtë është e    dënuar, pasi kjo do të thotë më shumë 

shterim të burimeve, më shumë ngrohje globale, e më shumë 

kërcënim për zhdukje të specieve dhe habitateve dhe më shumë 

pandemi si Covid-19. 

 
Do ti kthehemi sërish ksaj teme.  Së pari, është e rëndësishme të 

kujtojmë se arsyetimi për të ardhurat bazë është thelbësisht etik: 

është çështje e drejtësisë së përbashkët;  rrit sigurinë bazë e cila është 

një nevojë njerëzore dhe e  mirë publike; dhe rrit tre lloje lirie – 

liridashës (liri për të zgjedhur dhe thënë 'jo'), liberale (liri për të qenë 

moral) dhe republikane (liri nga dominimi).28 Ajo është në lidhje me 

drejtësinë kur ndodh mbivendosja me mjedisin. 

 
Çështja e drejtësisë kthehet në atë që me siguri duhet të jetë pika 

fillestare e çështjes së të ardhurave bazë në Kartën e Pyllit, të vulosur 

më 6 nëntor 1217, në Westminster. E cila pohon se çdo njeri  i lirë ka të 

drejtën e jetesës me të përbashkëtat. Të përbashkëtat janë ato që u 

takojnë të gjithëve në mënyrë të barabartë. Dhe ato përfshijnë jo vetëm 

të përbashkëtat natyrore 

– tokën, ujin, detin, ajrin – por edhe të përbashkëtat sociale, të 

përbashkëtat kulturore, të përbashkëtat civile dhe të 

përbashkëtat e njohurive.  

Telashet janë se gjatë shekujve në çdo shoqëri, elitat dhe interesat 

komerciale kanë arritur të grabisin të përbashkëtat për të mirën e tyre, 

duke i privuar njerëzit e thjeshtë nga trashëgimia e tyre. Kërkesa për 

të ardhura bazë është kërkesa për kompensim për atë privim.29 

 
Ky arsyetim përshtatet mirë me nevojën për të çmontuar kapitalizmin 

qiramarrës dhe natyrën ekologjikisht shkatërruese të përpjekjes për të 

maksimizuar rritjen e PBB-së. Merrni parasysh emetimet e gazeve serrë. 

Këto ndotin ajrin dhe dëmtojnë njerëzit dhe natyrën në përgjithësi. Ato 

janë gjithashtu një depërtim në të përbashkëtat. 

Mënyra e vetme e drejtë për t'u marrë me këtë është përmes rregullimit 

dhe vendosjes së një çmimi të lartë për ata që bëjnë ose janë përgjegjës 

për ndotjen. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është përmes vendosjes 

së taksave të larta të karbonit. Në vetvete, ato taksa nuk do ta ndalin 

ndotjen krejtësisht. Por do të krijojnë një pengesë për të bërë aktivitete 

të tilla, së bashku me një nxitje kostoje për të kaluar në  alternativa më 

pak ndotëse. 

 

Megjithatë, në vetvete, edhe pse të pasurit kanë më shumë gjasa të 

paguajnë taksën sepse konsumojnë më shumë, ata do të ishin 

gjithashtu regresiv, sepse taksa e karbonit do të vinte në një pjesë më 

të madhe të të ardhurave të ulëta sesa për të pasurit. Kjo do të 

prodhonte një rezistencë politike ndaj një takse të tillë dhe do t'i 

pengonte politikanët nga vendosja dhe ngritja e saj. E vetmja mënyrë 

për të fituar një mbështetje të gjerë për eko-taksat do të ishte 

garantimi që të ardhurat do të ricikloheshin te qytetarët dhe e vetmja 

mënyrë e drejtë për ta bërë këtë do të ishte nëpërmjet dividentëve të 

barabartë bazë, që përbëjnë një pjesë të të ardhurave bazë. 

 

 
Të ardhurat nga taksa e karbonit duhet të shkojnë në atë që mund të 

quhet kombëtare Fondi i Kapitalit i Përbashkët(CCF), i vendosur me tre 

objektiva plotësues: së pari, lufta kundër erozionit të gjërave të 

përbashkëta dhe shkatërrimit të natyrës; së dyti, ridrejtimi i 

investimeve publike në sektorë më të qëndrueshëm; dhe së treti, 

sigurimi i financimit të një sistemi të të ardhurave bazë. Burimi i të 

ardhurave parësore për CCF do të  ishin një grup taksash, ose taksa, 

për të gjitha aktivitetet që cenojnë gjërat e zakonshme dhe jetën e 

njerëzve të thjeshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27 G. Standing, Korrupsioni i kapitalizmit: Pse qiramarrësit lulëzojnë dhe puna nuk paguan (Londër, Biteback, 2021). 
 

28 Për një rishikim të këtyre justifikimeve etike, shihni G.Standing, Të ardhurat bazë: Dhe si mund ta bëjmë atë të ndodhë (Londër, Pelican, 2017). 
 
 

29  Propozimet në paragrafët e mëposhtëm janë zgjeruar diku tjetër. G.Standing, Plunder of the Commons: Një Manifest për Ndarjen e Pasurisë Publike 

(Londër, Pelican, 2019), kapitulli 8. 
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Si fillim, në shumicën e vendeve, toka është përvetësuar nga elita gjatë 

shekujve dhe u është kaluar pasardhësve të tyre. Pjesa më e madhe 

e tokës është 'mbyllur' me mjete të dyshimta. Është marrë nga të 

zakonshmet. Dhe, duke krijuar një përqendrim të pronësisë së tokës, 

vlera e tregut e të gjithë tokës është rritur artificialisht. Pra, duhet futur 

Taksa e vlerës së tokës. Në një vend si MB, edhe një taksë shumë e 

ulët për vlerën e tokës prej 1-2% do të mblidhte një shumë të 

konsiderueshme për Fondin e Përbashkëk. Por duhet të ketë edhe një 

Taksë shtesë ajo e trashëgimisë së tokës, pasi ata që trashëgojnë 

tokën nuk kanë bërë asgjë për ta 'merituar' atë. 

 
Duhet të ketë gjithashtu një Taksë për Leje Planifikimi (LPP). 

 

Në Britani, dhe ndoshta në vende të tjera, kur një zonë deklarohet 

se është ajo ku mund të ndërtohet prona, vlera e tregut e të gjithë 

tokës në atë zonë rritet në mënyrë dramatike. Është toka që, në fakt, 

merret nga gjërat e zakonshme, ose nga të qenit pothuajse e 

zakonshme, në pronësi të korporatave ose  individëve të pasur për 

të bërë fitime të konsiderueshme, thjesht për shkak të një vendimi 

politik dhe jo për shkak të punës së tyre. Është një fitim i papritur. 

Banorët e thjeshtë duhet të kompensohen për humbjen. 

 
Pra, vendosja e një LPP prej rreth 10% të vlerës së rritur të tokës   do të 

ishte e justifikueshme. Kjo mund të jetë e mjaftueshme për të 

penguar korporatat e pronave që i shtyjnë politikanët lokalë dhe 

kombëtarë të konvertojnë tokën e hapur në zona të  reja zhvillimi të 

pronave, veçanërisht pasi ka zona të gjera me leje planifikimi që nuk 

janë aktualisht të zhvilluara. Në të vërtetë, një mënyrë për të nxitur 

një treg më efikas të banesave me më pak humbje të tokës së hapur 

do të ishte a Taksa e mos banimit, e cila i ngarkohet pronarëve dhe 

zhvilluesve të pronave nëse ata i lënë pronat bosh ose qëllimisht të 

paplota për gjashtë  muaj ose më shumë. Kjo do të ndihmonte për të 

reduktuar përhapjen e panevojshme të ndërtimit të shtëpive, e cila 

është një burim i nënvlerësuar i ndotjes dhe ngrohjes globale. 

 

 
Atëherë duhet të ketë një Taksa për mineralet dhe minierat. Ajo  që 

minohet nën tokë ose në shtratin e detit është pjesë e burimeve të 

përbashkëta të pishinës dhe ato i përkasin natyrës    së të gjithëve, jo 

ndonjë interesi privat tregtar. Nëse minierat janë të licencuara, 

është e përshtatshme që ata që marrin rrezikun dhe bëjnë minierat 

të fitojnë një fitim të mirë. Por, në    krye të kësaj, një taksë duhet të 

ngarkohet si një kompensim për humbjen për banorët e zakonshëm. 

 
Në mënyrë të ngjashme, uji, historikisht, ishte pjesë e të zakonshmes; 

nuk  i përkiste askujt. Nëse komercializohen dhe privatizohen, ata që 

prodhojnë  ujë të pastër meritojnë të mbulohen kostot e prodhimit dhe 

të kenë një fitim të drejtë. Por Taksa e përdorimit të ujit duhet të jetë 

një mënyrë për të kompensuar njerëzit e thjeshtë për humbjen e 

burimit të tyre të përbashkët. Gjithashtu do të ishte një mënyrë për të 

inkurajuar njerëzit që të jenë më shumë 

 

 

 

 

 

 

 

të ndërgjegjshëm në ruajtjen e ujit. Dhe aty ku privatizohet uji, si në 

Britani, Taksa e Ndotjes së Ujit duhet të jetë i pjerrët nëse kompanitë 

e ujit nuk arrijnë të marrin masat e  mirëmbajtjes dhe nëse ndotin 

lumenjtë, liqenet dhe detin  me ujëra të zeza.30 

 
Tjetra: ajri. Ne e dimë se aeroplanët shkaktojnë një pjesë të madhe të 

ndotjes. Dhe ne e dimë se të pasurit fluturojnë shumë më tepër se të 

varfërit, ndërsa të varfërit priren të jetojnë në zona të goditura 

negativisht nga ndotja e ajrit dhe ndërsa të pasurit jetojnë me më 

shumë mbrojtje. Pra, Taksa për fluturuesit më të shpeshtë duhet të 

prezantohet, të paguhet si përqindje e çmimit të çdo bilete fluturimi. 

Përsëri, kanalizimi i atyre të ardhurave në Fondin Përpashkët mund të 

siguronte që ai të shkonte në financimin e dividentëve të përbashkët 

bazë të barabartë - ose të ardhurave bazë në një emër tjetër. 

 
Një taksë speciale duhet të jetë a Cruise Liner Levy. Në linjat e 

lundrimit janë bërë gjëra të shëmtuara, duke shkaktuar dëme të 

tmerrshme ekologjike. Ata priren të qëndrojnë në porte me motorët 

e tyre me naftë në funksion të përhershëm. Ajri është  aq i ndotur sa 

që incidenca e kancerit të fytit dhe sëmundjeve të  tjera është shumë 

më e lartë në afërsi të porteve ku ankorohen. Ndërsa ato duhet të 

rregullohen shumë më rreptësisht, atyre duhet t'u kërkohet të 

paguajnë një taksë, të ardhurat nga e cila do të shkojnë në Fondin 

Përbashkët, nga i cili dividentët do të ishin një formë pagese 

kompensuese. 

 
Një burim tjetër i taksave me lidhje mjedisore është deti. Aktualisht, 

në shumë vende qeveria jep 'kuota' të kapjeve të lejuara të peshkut 

komercial, kryesisht peshkimit industrial në shkallë të gjerë që, me 

këtë pronë të dhënë lirisht, nxjerr fitime të konsiderueshme     dhe 

varfëron oqeanet e popullatave të peshqve. Duhet  të ketë një  Levy 

për ushqimet e detit, si dhe rregulla shumë më të rrepta. Nëse 

peshkimi reagon duke rritur çmimet, kjo mund të ketë efekt 

konservator të reduktimit të konsumit të specieve të kërcënuara. Në 

këtë moment, peshkimi industrial merr subvencione të mëdha nga 

qeveria, gjë që është një turp ndërkombëtar. 

 
Një burim tjetër i prishjes ekologjike është përhapja e tabelave 

reklamuese të shëmtuara në të gjithë fshatin. Shumica prej nesh 

nuk i duan dhe i konsiderojnë si një ndërhyrje në peizazh. Duke vënë 

një Billboard Levy mbi to, e përcaktuar nga madhësia    e reklamës do 

të ishte një mjet për të kompensuar njerëzit e thjeshtë për humbjen 

e peizazhit. 

 
Ka taksa të tjera që do të kishin objektiva për përmirësimin e mjedisit 

ndërsa gjeneronin fonde për të ndihmuar në ndërtimin e Fondit 

Kapital të Përbashkët. Por përveç taksave të drejtpërdrejta të 

dobishme për mjedisin, duhet të ketë edhe taksa për forma të tjera 

të qirasë të marra aktualisht nga një pakicë, si për pronën 

intelektuale, të dhënat digjitale dhe transaksionet financiare të 

fituara nga praktika monopoliste. 

Nuk do të hyjmë në detaje. Por në thelb strategjia do të çonte në një 

zhvendosje në sistemin e taksave nga taksimi i të ardhurave te 

prodhimi i mallrave dhe shërbimeve në tatimin e inkursionit tregtar në 

praktika të zakonshme dhe qiramarrëse. 

 
Pyetja tjetër ka të bëjë me sjelljen investuese të Fondit. E cila  duhet 

t'i përmbahet udhëzimeve dhe një qeverisje të pavarur të Fondit 

jashtë kontrollit të drejtpërdrejtë të qeverisë, ndoshta sipas linjave 

të Fondit të Pensionit Norvegjez Global, i detyruar të investojë vetëm 

në sektorë të pranuar ekologjikisht, me ekspozim minimal ndaj 

karburanteve fosile. 

 

Madhësia e dividentëve të të ardhurave bazë do të përcaktohet 

pjesërisht nga norma vjetore e kthimit të investimit total të Fondit. 

Megjithatë, madhësia e dividentëve do të varej gjithashtu nga 

respektimi i Parimit të Barazisë Ndër-Gjeneracionale, ose ajo që 

njihet si Rregulli i Hartwick-ut, i quajtur sipas ekonomistit që e 

zyrtarizoi atë. Ku thotë se vlera e të përbashkëtave duhet të ruhet 

ndër breza; në këtë rast,  Fondi nuk duhet t'i japë të gjitha të ardhurat 

e tij për banorët e sotëm, por duhet të përpiqet të ruajë 'vlerën  e 

kapitalit' për brezat e ardhshëm. 

 
Këtu kemi një sfidë. Për të respektuar Rregullin e Hartwick-ut, kthimi 

neto i investimit duhet të shpërndahet vetëm nëse taksat  vijnë nga 

burime të shtershme. Megjithatë, siç shpjegohet diku tjetër, taksat që 

vijnë nga burimet e rinovueshmeose nga format e ndotjes mund të 

riciklohen si dividentë të të ardhurave  bazë, afërsisht në tërësinë e 

tyre, pasi një pjesë e të ardhurave ndahet për të rinovuar çdo aktiv të 

rinovueshëm mbi të cilin është bërë taksa. Kështu, për shembull, nëse 

do të kishte një 10% Forest Timber Levynë të gjitha pemët pyjore të 

prera për lëndë drusore (pyjet janë burime të përbashkëta natyrore dhe 

të rinovueshme), atëherë rreth 80% e të ardhurave mund të riciklohen 

si pjesë e dividendit të të ardhurave bazë, ndërsa 20% do të 

shpenzohen për rigjenerimin e pyllit. 

 

 
Kjo qasje e përgjithshme – e taksave për përdorimin dhe abuzimin e 

të përbashkëtave, të grumbulluara në një Fond e të Përbashkëtave 

dhe të ricikluara si dividendë të përbashkët, ose të ardhura bazë – ka 

tre veçori që ka të ngjarë të jenë politikisht të njohura. Së pari, ata do 

të sugjeronin se pagesat e të ardhurave bazë të ishin një formë e së 

drejtës pronësore, jo një formë bamirësie apo 'rishpërndarjeje'. Së 

dyti, sistemi do të lejonte ndryshimin e niveleve në varësi të 

performancës së ekonomisë. Së treti, do të ishte ekologjikisht e 

dobishme, duke dekurajuar aktivitetet që dëmtojnë mjedisin dhe do 

të lehtësonte një strategji të 'zh-rritjes', sepse një normë e lartë e rritjes 

së PBB-së  nuk do të ishte e nevojshme për të rritur 

standardet materiale të jetesës së prekariatit dhe të personave të tjerë 

me të ardhura të ulëta. 

 
 
 

 

Të ardhurat dhe kujdesi bazë  
 

Përveç përdorimit të taksave për luftimin e dëmeve ekologjike dhe për 

sigurimin e të ardhurave bazë, ekziston një lidhje tjetër midis të 

ardhurave bazë dhe mjedisit. Nëse do të kishim një siguri të tillë, do 

të ishim më të inkurajuar t'i kushtonim më shumë kohë aktiviteteve 

të shumta që përfshihen në këtë term kujdes. 

 

Kjo përfshin kujdesin për veten, kujdesin për ata që na duan dhe i 

duam, kujdesi për komunitetet tona dhe kujdesi për natyrën. 

Shumica prej nesh e kalojnë jetën me ndjenjën se nuk ishin në gjendje 

t'i kushtonim kohë dhe përpjekje të mjaftueshme shumicës së atyre 

aktiviteteve. Por, sigurisht, ato janë thelbi i jetës. Në statistikat tona 

të të ardhurave kombëtare, shumica janë injoruar plotësisht. Kjo 

duhet ndryshuar. Të gjitha format e punës duhet të legjitimohen. 

Dhe nëse duam të luftojmë kërcënimin e zhdukjes dhe kërcënimin e 

pandemisë, duhet të përdorim më shumë kohë dhe përpjekje për të 

gjitha ato aktivitete. 

 

Kur kritikët e të ardhurave bazë pretendojnë se kjo do të rezultonte në 

dembelizëm dhe ulje të punës, ajo që ata në të vërtetë nënkuptojnë 

është puna e reduktuar. Edhe pse nuk ka asnjë provë që të ardhurat 

bazë të zvogëlojnë punën ose punën, ka shumë prova se kjo çon në 

më shumë punë përkujdesjeje dhe më shumë punë vullnetare në 

komunitet. Dhe, nëse çoi në më shumë kohë të lirë gjithashtu, a nuk 

është pikërisht kjo ajo që duhet të dëshirojmë? 

 
Vlen të përmendet një pikë e fundit. Lëvizja ‘Extinction Rebellion’ 

është veprimi kolektiv më emocionues për mjedisin. Duhet të 

vazhdojë të bëjë që apologjetët dhe institucionet të ndihen shumë të 

pakëndshme. Lëvizja e të ardhurave bazë është në pararojë të 

përpjekjeve për të çmontuar kapitalizmin qiramarrës dhe për të rritur 

drejtësinë sociale, lirinë, sigurinë sociale dhe ekonomike. Së bashku, 

ata do të dëshmojnë thelbin e një politike të re progresive, një 

politike të parajsës. 

  
 

30  Në Angli, të gjitha kompanitë e privatizuara të ujit janë gjobitur për derdhjen e miliarda tonë ujërave të zeza të patrajtuara në lumenj, por gjobat kanë qenë 

minimale në krahasim me fitimet shumë të larta që kanë marrë kompanitë. 
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Si çmimi i karbonit mund të bëhet shoqërisht i drejtë  dhe një pikënisje për të 

ardhurat bazë 

Mathis Bönte 

Një aspekt i nënvlerësuar i dividendit klimatik është mënyra  në të cilën 

përfituesit e marrin atë. Për t'i bërë këto përfitime sa më të spikatura 

dhe të prekshme, vështirë se është e këshillueshme që dividenti i 

klimës të rezultojë në një ulje të tarifave që duhet të paguhen për një 

shkak të palidhur, siç është sigurimi shëndetësor – siç është rasti në 

Zvicër. Sondazhet përfaqësuese kanë treguar se vetëm një e katërta 

e njerëzve në Zvicër dinë për rimbursimin (Schwegler et al. 201532). Në 

vend të kësaj, dividenti i klimës  duhet të transferohet drejtpërdrejt në 

llogaritë e njerëzve ose përndrysh e të jetë i aksesueshëm 

drejtpërdrejt për njerëzit pa llogari  bankare  (për detaje mbi hapat e 

zbatimit, shih Stede et al. 202033). 

Deri më tani, asnjë çmim i karbonit në mbarë botën nuk pasqyron në 

mënyrë adekuate dëmin shoqërues të shkaktuar nga emetimet. Disa 

njerëz të pasur janë përgjegjës për shumicën e emetimeve dhe 

dëmin që rezultojnë, por ata – ashtu si të gjithë të tjerët që 

kontribuojnë në krizën klimatike – nuk paguajnë për të. Ndoshta futja 

e çmimit të karbonit në kombinim me pagesën e një dividenti klimatik 

në baza individuale mund të ndihmojë që njerëzit të besojnë në një 

sistem në të cilin ata që shkaktojnë dëme ndaj natyrës do të mbahen 

gjithashtu përgjegjës. Nëse do të krijohej më shumë 

Për të ndaluar ngrohjen globale, emetimet e CO2 duhet të 

reduktohen në zero sa më shpejt të jetë e mundur. Ekonomitë  në 

mbarë botën aktualisht varen shumë nga lëndët djegëse fosile dhe 

është joreale të besohet se përdorimi i tyre mund të ndalohet 

menjëherë në çdo vend të vetëm, e lëre më në të gjitha vendet në 

mbarë botën. Megjithatë, futja e çmimit të karbonit do të vendoste 

një çmim të qartë mjedisor për mallrat dhe shërbimet që 

kontribuojnë në krizën klimatike. Në këtë mënyrë, njerëzit që ndotin 

më së shumti mjedisin do të inkurajoheshin të reduktonin gjurmën 

e tyre dhe do të zgjidhnin më shumë opsione më miqësore me 

mjedisin. Çmimi i  karbonit mund të zbatohet në dy forma kryesore: 

(1) një taksë karboni, siç është futur tashmë në disa vende 

evropiane, si Suedia dhe Zvicra; ose (2) certifikatat e shkarkimeve, për 

të cilin Sistemi i Tregtimit të Emisioneve të BE-së (EU-ETS) u prezantua 

në 2005. Ka shumë debate nëse taksat kombëtare të karbonit janë 

mjaft të larta për të ndikuar në vendimet e konsumatorëve  dhe ka 

edhe më shumë kritika ndaj EU-ETS si një mjet efektiv për të 

reduktuar emetimet e CO2. Por të dyja format e çmimit të CO2 - të 

paktën në parim - ndihmojnë në reduktimin e  emetimeve të CO2 

pasi, nga këndvështrimi i konsumatorit, çmimet për produktet me 

gjurmën më të madhe të CO2 rriten më fuqishëm në të dyja rastet. 

Njerëzit me të ardhura të ulëta shkaktojnë shumë më pak emetime 

sesa të pasurit, sepse ata fluturojnë më pak, jetojnë në  banesa më të 

vogla dhe përdorin transportin publik më shpesh.  Megjithatë, ata me 

të ardhura të ulëta nuk janë gjithashtu afër  një gjurmë neto zero dhe 

kështu do të ndikoheshin shumë nga futja e çdo lloj çmimi të CO2. 

Kështu, çmimi i CO2 mund të çojë në sfida sociale dhe politike. Njerëzit 

me të ardhura të ulëta do të luftojnë për të përballuar jetesën sapo 

të futen çmimet e karbonit dhe shpenzimet e përgjithshme rriten. 

Një zhvillim i tillë mund të përdoret nga grupet e interesit që 

përpiqen të vonojnë kalimin në një shoqëri neutrale ndaj klimës, siç 

janë korporatat e mëdha nga sektori i energjisë ose industria e 

automobilave, të cilët – në këtë rast – mund të gjejnë lehtësisht aleatë 

në forcat politike që promovojnë drejtësinë sociale dhe kështu të 

luftojnë kundër rritjes së kostove të jetesës që godasin më shumë 

të varfërit. Këto interesa konkurruese shpesh çojnë në futjen e një 

çmimi të karbonit shumë të ulët për të pasur një efekt të prekshëm 

te sjelljes së konsumatori, dhe kështu nuk mund të çojë në tranzicionin  

e kërkuar socio-ekologjik. 

 

 

 

 
Një zgjidhje e thjeshtë është shpërndarja e të gjitha të ardhurave nga 

çmimi i CO2 në mënyrë të barabartë në të gjithë anëtarët e shoqërisë. 

Në këtë mënyrë çdo qytetar merr rregullisht të njëjtën shumë 

parash. Një dividend i tillë klimatik    do të kishte një efekt të ngjashëm 

me rishpërndarjen, në atë që të gjithë me një gjurmë karboni nën 

mesataren do të përfitojnë nga ky sistem. Si njerëz me të ardhura të 

ulëta në shumicën e rasteve kanë një gjurmë CO2 më të ulët se 

mesatarja, ata do të përfitonin nga sistemi në shumicën e rasteve. Kjo 

është e vërtetë  edhe anasjelltas: si njerëz me të ardhura të larta në 

shumicën e rasteve kanë një gjurmë CO2 më të lartë se mesatarja, ata 

do të ishin kontribues neto në këtë sistem në shumicën e rasteve. Kjo 

do të thotë se disa njerëz me të ardhura të ulëta mund të mos 

përfitojnë nga sistemi sepse ndodh që të kenë një gjurmë CO2 mbi 

mesataren; për shembull, pasi duhet të udhëtojnë shumë me 

makinë. Në të njëjtën kohë, kjo do të thotë gjithashtu se disa  njerëz 

me të ardhura të larta mund të përfitojnë vërtet nga sistemi sepse 

ndodh që të kenë një gjurmë CO2 nën mesataren sepse qarkullojnë 

pa përdorur një makinë ose aeroplan. Por mesatarisht njerëzit me të 

ardhura të ulëta përfitojnë dhe njerëzit me të ardhura të larta 

kontribuojnë në sistem31. Për shkak se dividenti i klimës rritet me 

çmimet e karbonit, mund të motivojë ata që tashmë luftojnë për 

klimën dhe ata që luftojnë për drejtësi sociale të bashkojnë forcat. 

 

 
Dividenti i propozuar i klimës ndan shumë karakteristika me të 

ardhurat bazë universale. Tipari ndoshta më i rëndësishëm është 

pakushtëzimi: të gjithë  e marrin dividendin e klimës për shkak të të 

qenit gjallë    dhe anëtar i grupit të caktuar politik të njerëzve që 

ofrojnë dividendin klimatik, dmth., një shtet-komb. Nuk aplikohet 

asnjë testim i mjeteve: përfituesit nuk duhet të jenë të varfër, nuk 

duhet të punojnë, as të konsumojnë për të qenë të kualifikuar. 

Gjithashtu nuk zbatohet as testimi i sjelljes: përfituesit mund t'i 

shpenzojnë paratë për çfarëdo qëllimi që duan; megjithëse, së 

shpejti do të zhdukej nëse ato do të shkaktonin emetime të larta me 

blerjet e tyre. 

E rëndësishme është infrastruktura e nevojshme për të paguar 

dividentin e klimës të c ilët mund të hapnin  rrugën për mjetet dhe 

mekanizmat rregullatorë që lejojnë pagimin e të ardhurave bazë. 

 
Në debatin mbi një dividend klimatik, ka një avantazh të madh në 

krahasim me të ardhurat e plota bazë me synimin për të ofruar 

siguri shoqërore gjithëpërfshirëse: pyetja se kush paguan për to 

është relativisht e lehtë për t'u përgjigjur, falë rritjes së 

ndërgjegjësimit në lidhje me çështjet klimatike, përmes lëvizjeve të 

tilla si Rebelimi i të Premteve për të Ardhmen dhe Zhdukja në Evropë 

ose Lëvizja Sunrise në SHBA. Së pari, industria – duke përfshirë 

korporatat e mëdha – duhet  të paguajë çmimin e karbonit dhe kështu 

të financojë dividentin  e klimës. Edhe pse korporatat më pas ua 

kalojnë kostot konsumatorëve, ende mendohet se njerëzit me të 

ardhura të ulëta janë më mirë në shumicën e rasteve dhe njerëzit me 

të ardhura të larta janë kontribues neto në sistem në shumicën e 

rasteve. Por sa më shumë emetime të shkaktojë dikush, aq më shumë 

duhet të paguajë. Kjo padyshim mund të justifikohet duke iu referuar 

dëmeve globale që vijnë nga emetimet. Është kaq e thjeshtë: njerëzit 

duhet të paguajnë për dëmin mjedisor    që shkaktojnë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besim i tillë bazë, kjo mund të ndihmojë diskutimin rreth të ardhurave 

bazë në përgjithësi. 

 
Së fundi, një dividend klimatik mund të realizohet në një mënyrë që 

e bën çmimin e karbonit shoqërisht të drejtë dhe politikisht të 

zbatueshëm. Që veprimet vendimtare kundër ndryshimeve klimatike 

të mbështeten nga një pjesë e madhe e shoqërisë, është e 

rëndësishme që njerëzit të mos ndihen të lënë pas. Por të jeni të sigurt 

se vetëm një dividend klimatik i drejtë dhe i pranuar nga shoqëria 

nuk është i mjaftueshëm për të zgjidhur krizën ekologjike. Për të 

arritur neutralitetin ndaj karbonit dhe qëndrueshmërinë e atyre 

ekonomive me gjurmën më të madhe, ato në mënyrë të 

pashmangshme duhet të reduktojnë konsumin e tyre të burimeve 

natyrore. Dhe kjo do të  thotë se nuk ka asnjë mënyrë për një 

diskutim të plotë serioz dhe mbi rritje. Politikisht, kjo duket edhe më 

sfiduese sesa dizenjimi dhe zbatimi i çmimeve të drejta shoqërore të 

karbonit, sepse njerëzit priren të preferojnë shmangien e humbjeve 

në vend të fitimeve (dhe po ashtu edhe shtete të tëra). Të ardhurat 

bazë mund të jenë në gjendje të përcjellin një ndjenjë besimi dhe 

sigurie; një aspekt vendimtar për tejkalimin e neverisë ndaj humbjes 

që shoqërohet me një debat mbi rritje. Një dividend  klimatik mund të 

jetë hapi i parë drejt një debati të tillë. 

 
 

  

31  Për detaje, ju lutemi shihni figurën 2-1 në Stede, J., Bach, S., Ismer, R., Meßerschmidt, K., Neuhoff, K., 2020. Optionen zur Auszahlung einer Pro-Kopf-Klimaprämie 

für einen sozialverträglichen CO2-Preis. Marrë më 17 maj 2021 ngahttps://www.diw.de/ de/ diw_01.c.800308.de/projekte/optionen_zur_auszahlung_einer_pro-

kopf-klimapraemie_fuer_einen_sozialvertraeglichen_co2-preis.html 

32   R., Spescha, G., Schäppi, B., Iten, R., 2015. Klimaschutz und Grüne Wirtschaft– was meint die Bevölkerung? Ergebnisse einer repräsentativen 

Bevölkerungsbefragung. INFRAS. Marrë më 17 maj 2021 ngahttps://www.bafu.admin.ch/dam/ bafu/de/dokumente/ klima/externe-studien-

berichte/klimaschutz_und_gruenewirtschaftwasmeintdiebevoelkerung.pdf 

 
33  Stede, J., Bach, S., Ismer, R., Meßerschmidt, K., Neuhoff, K., 2020. Optionen zur Auszahlung einer Pro-Kopf-Klimaprämie für einen sozialverträglichen CO2-

Preis. Marrë më 17 maj 2021: Ju lutemi shikoni fusnotën 31. 
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Leja e Autonomisë së Pakushtëzuar: një mjet për një  rritje demokratike dhe të këndshme 

 
 

Vincent Liegey 

 

“Me pak fjalë, nga nje derritjeprespektive, UBI duhet zbatuar si një mjet për të 

përforcuar demokracinë duke e u rilidhur me njerëzit dhe duke krijuar solidaritete nga 

një pyetje themelore si nevojat për t’i përmbushur ato në një mënyrë të qëndrueshme.

 
Në Francë, 2002, slogani provokues 'Décroissance ' 

– që do të thotë “zhrritje” – u lançua. Më vonë e përkthyer në gjuhë 

të tjera,  derritja u bë një grup mendimesh dhe një mendësi që lidhej 

me vënien në dyshim jo vetëm kufijtë fizikë të rritjes, por edhe kufijtë 

kulturorë.34 

 

kritika radikale ndaj zhvillimit dhe kapitalizmit39apo si   të rindërtohet 

ekonomia40, eko-feminizmi, bollëku i kursyer, komoditeti dhe 

autonomia41, dhe rilokalizimin e hapur42. 

     

Derritja u bë një lëvizje dhe një platformë për debate të hapura të 

frytshme, aktivizëm dhe eksperimente. Që nga fillimi i tij, të ardhurat 

bazë të pakushtëzuara (UBI) është debatuar brenda rrjeteve të mbi 

rritje35. Megjithatë, çështja e UBI- së në lëvizjen e rritjes nuk është 

diskutuar në mënyrë të thjeshtë 'në favor' ose 'kundër'. Qasje të tilla 

binare shpesh çojnë në debate sterile dhe mendjengushtë. Në vend 

të kësaj, pyetja ka qenë më tepër nëse UBI do të ishte kuptim plotë 

dhe i dobishëm nga një perspektivë e rritjes. Si çdo mjet tjetër, pyetja 

kryesore është se në cilat kushte dhe brenda çfarë lloj kuadri do të 

kishte kuptim UBI? UBI u miratua shpejt nga një pjesë e madhe e 

rrjeteve të mbi rritjes, me kritika dhe kujdes, dhe u shoqërua me mjete 

dhe kornizë të tjera ekonomike dhe sociale, të tilla si pa ‘falas’ (qasje 

falas për mallrat bazë)36, Shërbimet Universale Bazë (UBS)37, 

monedhën vendase/plotësuese dhe reciprocitetin ose të ardhurat 

maksimale. Kështu, në Francë u shfaq ideja e Autonomisë së 

Kompensimit të Pakushtëzuar (UAA) si një mjet qendror demokratik 

dhe tranzicioni për një projekt mbi rritje.38. Ky propozim pasqyron   

parimet kryesore mbi të cilat është ndërtuar derritja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokracia kërkon qetësi dhe besim 

 
Lëvizja e mbi rritjes hapi debatin mbi të ardhurat bazë, së pari si një 

mjet për ripolitizimin dhe për autonomi. "Pa burime minimale, 

qytetari i ri nuk mund të marrë plotësisht parimet republikane të 

lirisë, barazisë dhe vëllazërisë," tha Thomas Payne në 1792 në 

Asamblenë Kombëtare Franceze. Kështu, qëllimi parësor i të 

ardhurave bazë lidhet me fuqizimin individual për të vendosur lirisht 

nëse do të marrë pjesë në shoqërinë e imponuar produktiviste dhe 

konsumatore. Përveç kësaj, UBI do të rikrijonte një ndjenjë qetësie 

dhe besimi në një shoqëri të dominuar nga frika ekonomike; në 

veçanti frika nga papunësia. 

 
Paralelisht, të nxitura nga i njëjti parim për autonominë dhe 

demokracinë, mjete të tjera ekonomike mundësojnë rikrijimin e 

solidaritetit dhe besimit në shoqëri, si monedhat vendore dhe 

plotësuese jo-spekulative dhe sistemet e këmbimit vendor jomonetar. 

Sisteme të tilla lokale synojnë të krijojnë dhe mbështesin ndërveprimet 

sociale, aktet e solidaritetit dhe ndihmës reciproke. Këto ndërveprime 

 

  
34 Vincent Liegey dhe Anitra Nelson, Exploring Degrowth: A Critical Guide, Pluto Press, shtator 2020. 

 
35  Hugo Carton, Le revenu d'existence, Pour des sociétés libres etégalitaires, Institut Momentum, tetor 2013 (gjeni këtu përkthimin në anglisht: 

http://www.projet-decroissance.net/?p=1640). 

 
36 Paul Ariés, Gratuitékundrejt kapitalizmit, Botimet Larousse, shtator 2018. 

 
37 https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/why-universal-basic-services-is-no-alternative-to-basic-income/     

 

38 Vincent Liegey et al., Un projet de Décroissance, Manifeste Pour Une Dotation Inconditionnelle d'Autonomie, Editions Utopia, Janvier 2013. 

 
39  Vincent Liegey, Degrowth Convivial or Barbarity?, në Degrowth and Progress, L'Internationale Online, shkurt 2021,https:// 

www.internationaleonline.org/research/politics_of_life_and_death/156_convivial_degrowth_or_barbarity/  

 
40 Karl Polanyi, Transformimi i Madh, Farrar & Rinehart, 1944. 

 
41  Anitra Nelson dhe Vincent Liegey, Katër parimet e rritjes dhe pse kanë rëndësi, shtator 2020,https:// 

www.plutobooks.com/blog/the-four-principles-of-degrowth/ 

 
42  Vincent Liegey et al., As proteksionizmi, as neoliberalizmi, por "rilokalizimi i hapur", baza për një ndërkombëtar të ri,  Bastamag, nëntor 

2015,https://www.bastamag.net/As-protectionism-nor-neoliberalism-but-open-relocalization-the- basis-for-a 
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mund të krijojë më tej altruizëm dhe besim, thelbësore për një jetë 

të frytshme dhe të mirë demokratike. Prodhimi i qëndrueshëm dhe 

në këtë 

Rritja e pabarazive  Organizmat e modifikuar, trans-humanizmi, makinat autonome ose 

rrjetet e telekomunikacionit 5G nuk mund të formohen 

Paralelisht, struktura e qeverisjes së bankave qendrore dhe 

krijimi shoqërues i parasë duhet të 

mënyrë kuptimplotë i ushqimit dhe shërbimeve janë të 

dobishme për krijimin e më shumë elasticitetit dhe solidaritetit. 

 
E fundit, por jo më pak e rëndësishme, do të doja të komentoja edhe 

disa kritika të zakonshme të krahut të majtë kundër qasjeve të UBI, 

duke shtuar Shërbimet Bazë Universale (UBS) dhe nocionin e pagesës 

falas (qasje falas për mallrat bazë) në foto. UBS në formën e një 

sistemi shëndetësor falas, sigurimit shëndetësor, arsimit, transportit 

publik dhe shërbimeve funerale duhet të ruhen. Por është gjithashtu 

një mundësi për t'i rimenduar ato nga një perspektivë e mbi rritjes: 

për të vënë në dyshim kuptimin dhe organizimin e tyre dhe për t'i 

reformuar ato në një mënyrë që vetëm disa pjesë të përfshihen në 

një sistem të ri dhe më të mirë; kurse të tjerat do të hidheshin poshtë. 

Për shembull, një sistem shëndetësor falas duhet së pari të bazohet 

në jetë të shëndetshme dhe akte parandaluese, pa për shembull 

ushqime të padëshiruara ose stres, por me më shumë kujdes dhe 

shpenzime të përgjithshme të kujdesit shëndetësor më të ulët. Një 

qasje e ngjashme që synon diskutimin publik është një koncept 

thelbësor i falas: pse duhet të aplikohet i njëjti çmim për një litër ujë 

që përdoret për të pirë, për t'u larë apo për të gatuar; dhe një litër ujë 

që përdoret për ndërtimin e një çipi elektronik, pastrimin e një 

makine apo mbushjen e një pishine private? Falas është një ftesë për 

të vënë në dyshim zakonet tona, nevojat tona bazë dhe atë që duhet 

të mbrohet dhe t'u ofrohet të gjithëve falas ose me një çmim shumë 

të ulët. Nga ana tjetër, ai vë në pikëpyetje në mënyrë demokratike 

keqpërdorimin dhe propozon rritjen eksponenciale të çmimit mbi një 

nivel të caktuar konsumi. Në kuadër të falas hapet hapësira për të 

rimenduar prodhimin dhe shpërndarjen e mallrave dhe shërbimeve 

bazë, për shembull, në lidhje me ujin, ushqimin, energjinë dhe metra 

katrorë për strehim të denjë ose për aktivitete domethënëse. Ashtu si 

UBS, monedhat lokale ose sistemet e këmbimit, përmes kornizës 

falas, ne vëmë në dyshim nevojat tona themelore dhe si t'i 

përmbushim ato në mënyra të qëndrueshme, të drejta dhe të 

këndshme. Në këtë mënyrë, falas ofron mundësinë për të 

eksperimentuar me qeverisjen demokratike të të përbashkëtave. 

 
 
 

Shkurtimisht, nga perspektiva e mbi rritjes UBI duhet të zbatohet si 

një mjet për të përforcuar demokracinë duke rilidhur njerëzit duke 

krijuar solidaritete dhe duke vënë në pikëpyetje nevojat bazë dhe si t'i 

përmbushin ato në një mënyrë të qëndrueshme. 

 
 
 
 

 

Një nga qëllimet kryesore të lëvizjes së derritjeështë adresimi i 

pabarazisë43. UBI është bërë një nga teknikat tona kryesore për të mos 

lejuar askënd të rrëshqasë nën një nivel të mirë të një jetese të mirë. 

Por axhenda e lëvizjes së mbi rritjes nuk fokusohet vetëm në nivelin 

minimal dhe të mirë të jetesës (nëpërmjet UBI), por po ashtu propozon 

një të ardhur maksimale të pranueshme për të vendosur një kufi të 

sipërm për shpërndarjen e të ardhurave. Megjithatë, që të ndodhë një 

diskutim i frytshëm mbi të ardhurat bazë dhe të ardhurat maksimale 

të pranueshme, mund të nevojitet shumë punë për të rivendosur 

ndjenjën e kufijve të sipërm dhe të poshtëm të të ardhurave në nivel 

shoqëror. Por meqenëse pabarazitë e pasurisë nuk varen kryesisht 

nga nivelet e ndryshme të të ardhurave – por janë të lidhura fort me 

trashëgiminë dhe veçanërisht pronësinë e tokës dhe pasurive të 

paluajtshme44-një debat i tillë prek menjëherë çështjet e shpërndarjes 

së drejtë të tokës dhe pasurive të paluajtshme dhe të evazionit fiskal 

dhe optimizimit. Të vish në dyshim të ardhurat dhe kufijtë 

maksimalë do të thotë gjithashtu të rivlerësosh mirëqenien 

subjektive dhe demokracinë gjithëpërfshirëse. Duke qenë se ata në 

skajin e sipërm të shpërndarjes së të ardhurave konsumojnë 

gjithashtu burimet më natyrore (dhe kështu kanë gjurmën më të 

madhe të CO2), mënyra e jetesës së më të pasurve nuk mund të jetë 

e qëndrueshme dhe si rrjedhim nuk është e dëshirueshme; ajo 

gjithashtu krijon rivalitet dhe zhgënjim të dukshëm, të shfrytëzuar 

dhe të intensifikuar nga mediat kryesore dhe reklamat. Demokracia e 

qetë vështirë se mund të mbështetet në pabarazi të mëdha pasi 

hendeku midis interesave të më të pasurve dhe më të varfërve është 

aq i madh sa që janë kryesisht të papajtueshme. 

 
Të vësh në dyshim pabarazitë nga perspektiva e rritjes do të thotë të 

vësh në dyshim institucionin imagjinar të shoqërisë45 dhe se si 

narrativat mund të krijojnë dominim46. Prandaj, lëvizja e rritjes heton 

dhe vë në pikëpyetje rolin e medias në përgjithësi dhe të strategjive të 

marketingut komercial në veçanti, pasi këto industri priren jo vetëm 

të ndikohen, por të qeverisen gjithnjë e më shumë nga shumë pak 

oligarkë. 

47. Në të njëjtën linjë, debatet politike ndikohen më së 

shumti nga inovacioni dhe rritja teknologjike. Meqenëse projektet e 

mëdha të infrastrukturës, si komplekset e reja ushtarake dhe 

industriale, aeroportet ose rrugët, kanë një ndikim të madh në 

shoqëri, procesi themelor i vendimmarrjes duhet të lejojë 

pjesëmarrje më demokratike. Në mënyrë të ngjashme, vendimet 

kryesore të investimeve në lidhje me kërkimin dhe zhvillimin duhet të 

lejojnë ndërhyrjen e atyre që nuk janë tashmë në pushtet (financiar). 

E ardhmja e, për shembull, gjenetikisht 

pothuajse ekskluzivisht nga një industri lobuese e 

farmaceutikëve dhe teknologjisë së madhe, por duhet të pasqyrojnë 

interesin e atyre që janë më të interesuar: publikut të gjerë. Në vend 

që të përqendrohet thjesht në inovacionin dhe rritjen teknologjike, 

diskursi shoqëror duhet të udhëhiqet nga komunikimi jo i dhunshëm, 

kujdesi, rehatia, gjërat e zakonshme, permakultura dhe teknologjia e 

ulët. Lëvizja e mbi rritjes nuk ka të bëjë vetëm me përqafimin dhe 

zbatimin e kufijve (d.m.th., në formën e të ardhurave bazë në njërën 

anë të shpërndarjes së të ardhurave dhe të ardhurave maksimale të 

pranueshme në anën tjetër) dhe rishpërndarjes, por edhe me 

pjesëmarrjen demokratike që vë në dyshim progresin e fokusuar në 

teknologji. dhe për nevojat dhe dëshirat tona themelore si qenie 

njerëzore. Një UBI me një aromë të fortë derritjemund të zbatohej 

vetëm në një shoqëri që mundëson dhe kryen një diskutim të gjallë 

mbi kufijtë e të ardhurave dhe në përgjithësi mbi shpërndarjen e 

pasurisë, duke marrë kështu një qëndrim radikal për të rivlerësuar 

asgjë më pak se çfarë është e rëndësishme të krijohet. kushte te 

mira jetese per te gjithe. Ose, për ta thënë shkurt: çfarë ka vërtet 

rëndësi? 

 
 

 

Rifutja e ekonomisë në shoqëri  

 
Rritja është një ftesë për t'u çliruar nga një mentalitet pothuajse 

ekskluzivisht ekonomik. Siç tha dikur Mark Twain, "Nëse mjeti juaj i 

vetëm është një çekiç, atëherë çdo problem duket si një gozhdë". 

Çekiçi ynë është ekonomik dhe kur diskutohet për UBI-në, kuptohet – 

dhe, në disa raste, edhe me të drejtë – përballet me pyetje 

ekonomike, të tilla si sa kushton, nga vijnë këto para dhe si të 

trajtohet rreziku i inflacionit. Sado që këto çështje duhet të trajtohen, 

lëvizja e mbi rritjes ofron një perspektivë për UBI-në që së pari e rikthen 

në këmbë pikëpamjen ekonomike, në mënyrë që ekonomia të jetë një 

sistem i qëndrueshëm në interes të njerëzve dhe jo anasjelltas. Lëvizja 

e mbi rritjes e fton njeriun të vërë në dyshim borxhet48, krijimi i parasë 

dhe roli i bankave qendrore dhe në fund financimi i ekonomisë. Në 

këtë këndvështrim, UBI duhet të jetë një mundësi për të modifikuar 

atë që ka vërtet rëndësi: mirëqenien, qëndrueshmërinë dhe një jetë 

kuptimplote. Ndjekja e këtyre qëllimeve nuk duhet t'i lihet një "dore të 

padukshme" në dukje optimale" që drejton tregjet botërore të 

mallrave dhe shërbimeve. Demokracia në thelbin e saj do të thotë të 

kujtosh epërsinë e politikës mbi interesat e biznesit si një parim 

udhëzues për të gjitha vendimet kryesore shoqërore. Kjo është arsyeja 

pse auditimet publike dhe transparente të borxheve publike dhe 

private janë të nevojshme. 

rishikohen për të pasqyruar sërish vlerat demokratike. Për 

më tepër, ri përvetësimi dhe kontrolli demokratik i sistemeve bankare 

duhet të zbatohet për të çrrënjosur një financim të mundshëm që 

mund të dalë jashtë kontrollit dhe përsëri mund t'i ekspozojë 

ekonomitë tona ndaj një krize tjetër financiare dhe bankare. 

 
Në 2018 dhe 2019, presidenti francez Emanual Macron tregoi se sa e 

vështirë është të vendosësh taksa mbi burimet natyrore pa 

kompensimin e duhur social. Ata që u prekën më shumë nga rritja e 

taksës së karbonit nga ana e tij formuan lëvizjen 'Gilet Jaunes' - ose 

'Jelekët e Verdhë' - dhe protestuan për shumë muaj. Për t'i dhënë 

njerëzve një fjalë të drejtpërdrejtë se si të arrihet një reduktim i 

emetimeve të gazeve serrë "në frymën e drejtësisë sociale", 

Presidenti Macron pranoi propozimin për të inicuar një konventë 

qytetare për klimën.49Për të eksploruar të gjitha çështjet e 

sipërpërmendura në lidhje me dominimin e mendimit ekonomik në 

çështjet themelore demokratike dhe shoqërore, konventa qytetare, si 

ajo për klimën në Francë.50, do të ishte shumë premtuese. Një debat 

i tillë themelor rreth UBI mund të parandalojë që kjo temë të bjerë 

pre e spekulimeve thjesht të motivuara ekonomikisht në lidhje me 

efektet e inflacionit ose të një axhende neoliberale që kapitalizon 

opsionin e rritjes së konsumit nëpërmjet një rritjeje të përgjithshme 

të fluksit të parave nga UBI. 

 
 
 

 
Drejt një leje autonomie të pakushtëzuar (UAA)  

 
Të gjitha këto pyetje, parime, ide dhe propozime, duke përfshirë 

UBI, janë artikuluar së bashku dhe kanë krijuar nocionin e 

Autonomisë së Kompensimit të Pakushtëzuar (UAA). Parimi është i 

njëjtë si për UBI-në: të sigurojë, individualisht, pa kushte, për të 

gjithë, që nga lindja deri në vdekje, atë që në mënyrë demokratike 

konsiderohet e mjaftueshme për të pasur një cilësi të mirë jete. UAA 

shoqërohet domosdoshmërisht me një të ardhur maksimale dhe një 

ekonomi pjesërisht të demonetizuar ose të dekomoduar: disa mallra 

dhe shërbime bazë mund të jepen me falas dhe monedhave lokale 

dhe/ose plotësuese ose sistemeve të këmbimit. Një pjesë mund të 

jepet edhe në monedha kombëtare/ndërkombëtare. 

 
UAA është një kuti mjetesh ekonomike dhe sociale që mundëson 

ripërtëritjen e ekonomisë në një mënyrë të qëndrueshme dhe të 

përqendruar te njerëzit në shoqëri. UAA synon të ripërcaktojë 

 

43  Anitra Nelson dhe Vincent Liegey, Coronavirus and Degrowth, The Ecologist, Prill 2020, 

https://theecologist.org/2020/apr/03/coronavirus-and-degrowth 

 

44 Piketty T., Kapitali në shekullin e njëzet e një, Shtypi i Universitetit të Harvardit, 2014. 

 
 

 

 

 
45 Cornelius Castoriadis, Institucioni imagjinar i shoqërisë, MIT Press, janar 1998. 

 
46  Liegey et al., Një të ardhur maksimale e pranueshme: përtej kufijve simbolikë, Moins!, shtator 2012, http:// www.projet-

decroissance.net/?p=1154 

48 David Graeber, Borxhi: 5000 vitet e para, Melville House, 2011. 
 

49 Rezultatet e diskutimit midis 150 njerëzve të zgjedhur rastësisht që përfaqësojnë popullsinë e Francës, për fat të keq, nuk janë ligjërisht të detyrueshme 

për vendimet e presidentit, por ai premtoi se ato do të konsideroheshin me kujdes dhe do të ndikonin në vendimin e tij të mëvonshëm. 

47 Shih, për shembull, pronësinë e medias franceze: https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA 50 https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/ 
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proceset vendore, kombëtare dhe ndërkombëtare të prodhimit dhe 

kufizimet e konsumit në mënyrë demokratike për të vlerësuar 

nevojat tona bazë dhe si t'i përmbushim ato. Pra, UAA është një 

ftesë për t'u çliruar nga një mentalitet kryesisht ekonomik që 

parandalon tranzicione të qeta dhe demokratike, por duke 

mundësuar modele të qëndrueshme dhe të dëshirueshme të 

shoqërisë të bazuara në parimet e rritjes. 

prodhimi i ushqimit, pjesa e UBI-së e dedikuar për ushqim do të 

zëvendësohej me monedhën vendase. Ku akses falas për mallrat 

bazë të bazuara në parimet falas janë zbatuar, pjesa e UBI-së e 

dedikuar për ato mallra do të zëvendësohej me atë akses të lirë. Dhe, 

në këtë mënyrë, përmes diskutimit publik do të realizoheshin nevojat 

themelore dhe përmbushja për të gjithë në mënyrë të qëndrueshme 

dhe të drejtë. 

Euro-dividenti ekologjik: një hap drejt të ardhurave bazë në Evropë 

Ulrich Schachtschneider 

 

 

Hapat konkretë drejt UAA  

 
Bazuar në ndryshimet kulturore – të cilat tashmë janë duke u zhvilluar 

– një transformim rrënjësor i shoqërisë, gjithmonë me më shumë 

krijimin dhe zgjerimin e nismave qytetare vendase, UAA mund të 

zbatohej gradualisht. Kjo mund, për shembull, të reformojë sistemet 

vendore të prodhimit të ushqimit të cilat mund të krijohen bazuar në 

një monedhë vendase. Megjithatë, kjo qasje përballet me dy sfida 

kryesore. Së pari: mund të mos jetë në gjendje të vazhdojë me ritmin 

me të cilin shoqëria jonë po shkon drejt një katastrofe klimatike dhe 

sfidave sociale të lidhura me to. Së dyti: nëse lëvizja ishte e lidhur 

ngushtë vetëm me lëvizje të tjera politike dhe aktiviste që vënë në 

pikëpyetje sistemin aktual ekonomik, ajo rrezikon sulmet nga 

rregulloret e tregut që favorizojnë një axhendë neoliberale. 

 
 

Për sa më shumë njerëz që të jetë e mundur që të përfshihen në 

iniciativa në frymën e UAA, mund të zbatohet një hap i parë i ndarjes 

vullnetare të orëve të punës. Kjo qasje do të pasonte mesazhin:  

'Punoni më pak që të keni punë për të gjithë! Punoni më pak për të 

konsumuar më pak, por më mirë! Dhe shfrytëzojeni kohën tuaj të lirë 

për aktivitete të dobishme si kujdesi.' 

 
Bazuar ende në transformimet kulturore dhe zhvillimet e nismave të 

tilla lokale, të ndihmuara nga pjesa e orarit të punës, mund të 

zbatohej një UBI e mjaftueshme. Mund të shoqërohet me realizimin e 

të ardhurave maksimale dhe ripërfshirjen e ekonomisë nëpërmjet 

auditimeve të borxhit dhe debateve për një lloj tjetër strukture të 

qeverisjes së bankave qendrore, krijimit të parasë dhe sektorit 

bankar. Hap pas hapi, në një mënyrë të decentralizuar dhe të ri- 

lokalizuar, UBI përfundimisht mund të çmonetarizohet. Për  shembull, 

ku një monedhë vendase është zbatuar për vendore organike të 

qëndrueshme 

 

 
UAA është frymëzuar nga UBI dhe parimet e tij të autonomisë dhe 

kërkesës së drejtpërdrejtë dhe kushteve të mira të jetës për të gjithë. 

UAA gjithashtu vë në pikëpyetje rolin qendror që luan puna me 

pagesë – në krahasim me papagimin – në këtë debat. Në kombinim 

me mjete të tjera si falas, shërbimet bazë të pakushtëzuara, 

monedhat lokale dhe sistemet e këmbimit ose të ardhurat maksimale 

të pranuara, UAA ofron një platformë të diskursit publik për një 

demokraci më të drejtpërdrejtë, duke ripërcaktuar nevojat bazë dhe 

si të zbatohet një tranzicion i qetë drejt një të ardhmeje të 

qëndrueshme, të drejtë dhe të këndshme. Përvoja e Konventës së 

Qytetarëve për Klimën në Francë është një shembull në shkallë të 

gjerë se si mund të zbatohej diskutimi. Fillimisht, Lëvizja e Jelekëve të 

Verdhë e shtypur dhunshëm u shfaq për të luftuar kundër futjes së një 

takse karboni, duke e bërë jetën e miliona njerëzve në Francë shumë 

të vështira. Konventa e qytetarëve mundësoi polemika të gjata dhe një 

dialog të respektueshëm që rezultoi në një kuptim shumë më të thellë 

të sfidave globale mjedisore nga 150 individë që përfaqësonin 

popullsinë franceze në të gjithë diversitetin e saj. Për më tepër, 

Konventa hodhi një hap të madh drejt luftës kundër ndryshimeve 

klimatike duke marrë në konsideratë edhe drejtësinë sociale dhe 

mjedisore. UAA propozon të ndjekë një logjikë të tillë, me kreativitet 

dhe guxim, për të vendosur kolektivisht për të arritur shoqëri të 

qëndrueshme dhe të këndshme me bollëk të kursyer. Përballë 

kolapsit të qytetërimit termo-industrial, të varur nga rritja, zgjedhja 

është midis derritjesë zgjedhur në mënyrë demokratike përmes UAA 

ose një recesioni të dhunshëm të shkaktuar nga paradigma e rritjes. 

UBI, brenda kornizës së UAA-së, mund të ofrojë dinamika të 

rëndësishme emancipuese për rrugë të tilla demokratike, duke sjellë 

pyetje në një kapacitet të decentralizuar dhe të rilokalizuar, por edhe 

në solidaritet. me kreativitet dhe guxim, për të vendosur kolektivisht 

për të arritur shoqëri të qëndrueshme dhe të këndshme me bollëk të 

kursyer. Përballë kolapsit të qytetërimit termo- industrial, të varur 

nga rritja, zgjedhja është midis mbi rritjes së zgjedhur në mënyrë 

demokratike përmes UAA ose një recesioni të dhunshëm të shkaktuar 

nga paradigma e rritjes. UBI, brenda kornizës së UAA-së, mund të 

ofrojë dinamika të rëndësishme emancipuese për rrugë të tilla 

demokratike, duke sjellë pyetje në një kapacitet të decentralizuar dhe 

të rilokalizuar, por edhe në solidaritet. me kreativitet dhe guxim, për 

të vendosur kolektivisht për të arritur shoqëri të qëndrueshme dhe 

të këndshme me bollëk të kursyer. Përballë kolapsit të qytetërimit 

termo- industrial, të varur nga rritja, zgjedhja është midis mbi rritjes 

së zgjedhur në mënyrë demokratike përmes UAA ose një recesioni 

të dhunshëm të shkaktuar nga paradigma e rritjes. UBI, brenda 

kornizës së UAA-së, mund të ofrojë dinamika të rëndësishme 

emancipuese për rrugë të tilla demokratike, duke sjellë pyetje në një 

kapacitet të decentralizuar dhe të rilokalizuar, por edhe në 

solidaritet.51 

 

 

 

 
Në debatin publik të tre dekadave të fundit, të ardhurat bazë janë 

justifikuar kryesisht si një mjet për të luftuar varfërinë, si një masë 

antiburokratike për një shtet social liberal, si një nxitje për krijimtarinë 

ekonomike, si një mjedis mundësues dhe fuqizues për pjesëmarrja 

politike, një instrument për punën e lirë dhe si përgjigje ndaj 

digjitalizimit. Vetëm në vitet e fundit janë paraqitur argumente të reja 

që theksojnë marrëdhënien midis të ardhurave bazë dhe tranzicionit 

të madh socio-ekologjik me të cilin po përballemi. Në mënyrë të 

ngjashme, diskutimi për financimin e të ardhurave bazë vetëm kohët 

e fundit filloi të sillet rreth aspekteve ekologjike. Shumë modele 

mbështeten në tatimin mbi vlerën e shtuar, tatimin mbi të ardhurat, 

tatimin mbi kapitalin apo trashëgiminë, por nuk dëgjohet shpesh që të 

ardhurat bazë të financohen nga eko-taksat. 

 
Në këtë artikull, unë do të argumentoj se të ardhurat bazë – nëse 

financohen, në masë të madhe, nga eko-taksat – janë një mjet shumë 

i rëndësishëm për kryerjen me sukses të tranzicionit socio- ekologjik. Do 

të përfundoj duke nënvizuar dy hapa fillestarë në këtë drejtim: Euro-

dividendin ekologjik dhe të ardhurat evropiane të tranzicionit. 

 
Disa ekologë dhe përkrahës të mbi rritjes kanë frikë nga një efekt anti-

ekologjik i të ardhurave bazë: me fuqinë blerëse masive të zgjeruar, 

veçanërisht të më pak të pasurve, mund të blihen dhe prodhohen 

mallra shtesë të dëmshme për mjedisin. Sigurisht, ky nuk është një 

skenar i pabesueshëm. Efekti i përgjithshëm i të ardhurave bazë në 

perceptimet e asaj që përbën një "jetë të mirë" nuk mund të 

parashikohet. Megjithatë, nëse me futjen e të ardhurave bazë, ne do 

të rrisnim fuqishëm taksat ekologjike – pra, duke krijuar të ardhura nga 

aktivitetet që ndotin mjedisin – do të shmangnim efekte të tilla të 

dëmshme dhe do të mbështesim një tranzicion ekologjik. Unë sugjeroj 

që të ardhurat bazë, të financuara në këtë mënyrë ekologjike, të quhen 

"të ardhura bazë ekologjike"52,53. 

 

 
Por a nuk është i padrejtë për të varfërit financimi i të ardhurave bazë 

nëpërmjet rritjes së taksave eko? Ata me të ardhura të ulëta, a nuk vuajnë 

më shumë nga kostot më të larta të energjisë, transportit dhe 

shpenzimeve të tjera bazë të jetesës? Epo, është saktësisht e kundërta: 

ata me të ardhura më të larta konsumojnë më shumë burime.54Kjo është 

arsyeja pse dikush me të ardhura të larta – mesatarisht – paguan taksa 

më të larta, ndërsa ata marrin të njëjtat të ardhura bazë si kushdo tjetër 

dhe konsiderohet si “kontribues neto”. Ata me të ardhura më të ulëta dhe 

ata me shumë fëmijë janë përfituesit pasi ata – mesatarisht – paguajnë 

taksa më të ulëta (eko-) dhe marrin të ardhura bazë për secilin fëmijë veç 

e veç. Është e njëjtë si me llojet e tjera të taksave mbi të ardhurat, 

trashëgiminë, pasurinë ose kapitalin e paguar si të ardhura bazë: e treta 

ose e katërta më e pasur do të jenë kontribuesit neto. Të ardhurat bazë 

nuk do të financoheshin nga shtresa e mesme, siç thonë disa kritikë. 

 
Rishpërndarja e të gjitha të ardhurave të marra nga një eko-taksë e 

paguar (me fjalë të tjera, një “Të Ardhura Bazë Ekologjike”) mund të na 

nxjerrë nga dilema e instrumenteve ekonomike që përdoren për politikat 

mjedisore pa  kompensim  social:  nëse çmimi i CO2 është shumë i vogël, 

nuk do të ndikojë në zgjedhjet e konsumatorëve; nëse është shumë e 

lartë, rritja e mprehtë e mallrave dhe shërbimeve bazë bëhet e 

papranueshme shoqërore. Lëvizja e Jelekëve të Verdhë si një reagim ndaj 

rritjes së taksave të CO2 në Francë e demonstroi këtë marrëdhënie në 

mënyrë shumë dramatike. Në rastin e të ardhurave bazë ekologjike, vlen 

e kundërta: sa më e lartë të jetë norma e eko-taksës, aq më i madh është 

ndikimi i rishpërndarjes që prek edhe ata me të ardhura të ulëta ose të 

mesme. 

 
Por disa kritikë mund të argumentojnë se nëse një eko-taksë në mënyrë 

efektive redukton përdorimin e burimeve natyrore, ajo do të dëmtojë 

fondet e disponueshme për të ardhurat bazë. Kjo është e vërtetë, por 

për këtë "problem" ekziston një zgjidhje e thjeshtë. Nëse arrihet 

ndryshimi i dëshiruar i sjelljes (konsumi i përgjithshëm i burimeve 

natyrore zvogëlohet), shuma e përgjithshme e të ardhurave të 

siguruara nga eko-tatimet mund të jetë

 

 
  

 
52  Botuar për herë të parë në: Të ardhurat bazë ekologjike: një hyrje është e mundur. Një Kontribut në Kongresin BIEN në Mynih 2012 

http://www.bien2012.de/sites/default/files/paper_212_en.pdf 

51 Gjeni më shumë rreth UAA dhe hapat e zbatimit të saj mbi Eksplorimin e Degrowth: Një Udhëzues Kritik (Pluto Press, 2020): 

http://www.projet-decroissance.net/?p=2745 53  Më shumë detaje në: Schachtschneider, U. 2014: Freiheit, Gleichheit, Gelassenheit. Mit demökologischen Grundeinkommen aus der  Wachstumsfalle. 

München. 

 
54  Krahaso p.sh.: Ivanova et al. 2017: Hartimi i gjurmës së karbonit të rajoneve të BE-së, Letrat Kërkimore Mjedisore 12 

[https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa6da9, (13.09.2020] 

Ivanova, D. / Wood, R. 2020: Shpërndarja e pabarabartë e gjurmëve të karbonit shtëpiake në Evropë dhe lidhja e saj me qëndrueshmërinë. Në: 

Qëndrueshmëria globale 3, e18, 1-12 
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stabilizuar duke rregulluar normën tatimore në përputhje me rrethanat. 

Dhe kjo është pikërisht ajo që propozojnë shkencëtarët e mjedisit55: rritja 

Shtylla kurrizore sociale për tranzicionin socio-ekologjik  Euro-dividenti ekologjik  jo vetëm një të ardhur deri tani të neglizhuar për qëllime 

sociale, por gjithashtu adreson drejtpërdrejt çështjen më 

e taksave ekologjike hap pas hapi në mënyrë që të ketë një nxitje të 

vazhdueshme për përparimin teknologjik dhe kulturor që synon uljen e 

mëtejshme të përdorimit të burimeve. Është e rëndësishme si për 

industrinë ashtu edhe për individët të dinë se si zhvillohen çmimet e 

burimeve në terma afatgjatë, në mënyrë që ata të mund të zhvillojnë 

strategji alternative ekonomike dhe të sjelljes. Në të ardhmen e largët, ne 

mund të arrijmë një ekuilibër me një shkallë të pranueshme të nxjerrjes 

së burimeve, e cila – në të njëjtën kohë – gjeneron vazhdimisht fonde të 

mjaftueshme për të ardhurat bazë. 

 

Si një alternativë më e drejtë shoqërore ndaj instrumenteve ekonomike të 

politikës mjedisore, e majta shpesh kërkon një politikë më të fortë 

rregullatore që shkon përtej vendosjes së kufijve për proceset e prodhimit 

dhe produkteve individuale. Domethënë, politika thjesht duhet të ndalojë 

konsumin e dëmshëm për mjedisin, të panevojshëm. Para së gjithash, 

produktet që i atribuohen shkallëve të avancuara të luksit, si SUV-të, 

luleshtrydhet në dimër, udhëtimet e shkurtra në Karaibe etj., janë objektivat 

e parë. Por, në përgjithësi, i gjithë konsumi i dyshimtë ekologjikisht, nga 

udhëtimet “e panevojshme” me makinë deri te letrat e tualetit me ngjyra, 

duhet të ndalohet për të gjithë. Kjo mund të jetë e drejtë për sa i përket 

shpërndarjes – sepse do të prekte të gjithë në mënyrë të barabartë – dhe 

mund të ishte gjithashtu e përshtatshme ekologjikisht, por kufizon shumë 

lirinë individuale. Politika nuk mund të përshkruajë se cilat automjete mund 

të përdoren në cilat raste, cilat mobilje mund të vendosen në cilat banesa 

me sa fëmijë, çfarë ushqimi mund të hahet në çfarë sasie, etj. E gjithë kjo – 

dhe shumë më tepër – do të duhej të përcaktohej duke ndjekur një rrugë 

ekstreme e politikës rregullatore për të reduktuar gjurmën e karbonit të 

shoqërisë. Pyetja është nga cili këndvështrim mund të ndalohet, lejohet 

apo edhe të mbështetet një mënyrë jetese specifike? Përmes cilit proces 

vendimmarrjeje shoqërore duhet të realizohet një përpjekje e tillë duke 

respektuar njëkohësisht vlerat demokratike? Pyetja është nga cili 

këndvështrim mund të ndalohet, lejohet apo edhe të mbështetet një mënyrë 

jetese specifike? Përmes cilit proces vendimmarrjeje shoqërore duhet të 

realizohet një përpjekje e tillë duke respektuar njëkohësisht vlerat 

demokratike? Pyetja është nga cili këndvështrim mund të ndalohet, lejohet 

apo edhe të mbështetet një mënyrë jetese specifike? Përmes cilit proces 

vendimmarrjeje shoqërore duhet të realizohet një përpjekje e tillë duke 

respektuar njëkohësisht vlerat demokratike? 

 

 

Të ardhurat bazë ekologjike ruan pranimin e një shumëllojshmërie 

stilesh jetese që mund të jetohen brenda kuadrit të kufizimeve ekologjiko-

monetare, siç përshkruhet më sipër. Disa lloje mallrash dhe shërbimesh 

bëhen më të shtrenjta dhe si rrjedhim më pak tërheqëse, por ato ende 

mund të kryhen individualisht ose në moderim. Efekti rishpërndarës i të 

ardhurave bazë siguron që kjo liri individuale të mos kufizohet vetëm tek 

të pasurit, por, përkundrazi, t'u shërbejë të gjithë anëtarëve të shoqërisë. 

 

Kështu, një e ardhur bazë ekologjike mund të dalë nga ngërçi i politikës 

mjedisore ekonomike dhe rregullatore nëpërmjet natyrës së saj 

rishpërndarëse dhe liridashëse. 

Financimi i të ardhurave bazë nëpërmjet eko-taksave do ta bënte 

tranzicionin socio-ekologjik më të pranueshëm nga pikëpamja sociale, 

sepse i jep individit më shumë mundësi për të realizuar idetë e tij për një 

jetë të mirë dhe punë të mirë. 

 

Së pari, të ardhurat bazë reduktojnë detyrimin për të ndërmarrë aktivitete 

ekonomike problematike ekologjikisht, sepse i jep të gjithëve më shumë 

siguri financiare. Sa produkte të njohura për një kohë të gjatë si të 

dëmshme ekologjikisht ose shoqërore ose të diskutueshme shoqërore 

pranohen, nëse nuk janë të përcaktuara? Që njerëzit të përqafojnë një 

tranzicion ekologjik të ekonomisë, duke përfshirë një ndryshim rrënjësor të 

vendit të punës dhe karrierës, ata kanë nevojë për një mentalitet të 

"ndryshimit pa frikë". Ndërsa kryesisht konceptet e Marrëveshjes së Re të 

Gjelbër përpiqen t'i adresojnë frikërat e tilla me perspektivën e vendeve të 

reja të punës (të gjelbra), koncepti i të ardhurave bazë përbëhet nga një 

garanci e sigurisë sociale - një siguri shoqërore e pavarur nga rritja 

ekonomike! 

 
Së dyti, të ardhurat bazë  mund  të  transformojnë  gjithashtu struktura edhe 

më të thella të ekonomisë dhe shoqërisë së rritjes bashkëkohore, 

veçanërisht në lidhje me një mënyrë prodhimi produktive (d.m.th., ideja dhe 

praktika se më shumë është më mirë mund të referohen gjithashtu si 

"produktivizëm i gjelbër") dhe konsumerizmi. Konsumi që synon 

kompensimin e punës së vështirë, të padëshirueshme dhe shpesh të 

tjetërsuar mund të bjerë. 

Kënaqësia e punës mund të rritet sepse njerëzit më tepër do të marrin 

pjesë në aktivitete dhe marrëdhënie pune që u japin atyre një ndjenjë 

qëllimi dhe dobie. Konsumi kompensues në fakt mund të reduktohet. 

 
Së treti, të ardhurat bazë e bëjnë shoqërinë më të barabartë. Barazia, si një 

realitet ekonomik dhe si ndjenjë sociale, është i rëndësishëm për pranimin 

e politikave mjedisore. Më shumë barazi do të zvogëlojë gjithashtu 

konsumin e statusit (d.m.th.. ato pjesë të konsumit të bëra vetëm për të 

kërkuar një status të caktuar social). Sa më e barabartë të shpërndahet 

pasuria në shoqëri, aq më e vogël mund të jetë nevoja për t'u treguar 

fqinjëve tuaj se çfarë mund të përballoni. 

Si përmbledhje, mund të themi se të ardhurat bazë ekologjike premtojnë 

të ofrojnë një mjedis miqësor si për mënyrat teknike (efikasiteti, qarqet 

e mbyllura të prodhimit) ashtu edhe për ato jo- teknike (mjaftueshmëria, 

ndryshimi kulturor) për të luftuar krizën ekologjike. Si thelbi i një 

Marrëveshjeje të Re të Gjelbër rishpërndarëse, liberale dhe 

antiproduktive (që e meriton këtë emër), ajo mund të rezultojë në një 

shtet të mirëqenies të përmirësuar cilësisht, por edhe një rritje të 

veprimit mjedisor nga shteti. Problemet strukturore të punës si dhe 

problemet strukturore të varfërimit të burimeve natyrore do të përgjigjen 

me një koncept reforme që ndjek "idenë bazë të lirive të barabarta".56. 

 
 

Në vitin 2013, Philippe van Parijs propozoi një euro-dividend57 në të 

cilën BE-ja do t'i paguante 200 euro për çdo qytetar të BE-së në baza 

mujore. Çdo shtet anëtar i BE-së do të jetë më tej i lirë të zgjerojë 

programin në të ardhura të plota bazë. Propozimi i Euro-dividendit 

bazohet në dy pikëpamje kryesore: 

 
Së pari: një nga parimet kryesore të BE-së është lëvizja e lirë e mallrave 

dhe shërbimeve, por edhe liria e punës, e lëvizjes dhe e qëndrimit 

për personat. Në këtë këndvështrim, futja hipotetike e të ardhurave 

bazë në një vend, por jo në të tjerët, mund të çojë në tensione 

sociale midis shteteve anëtare. 

 
Së dyti: Evropa mund ta zgjidhë problemin e saj të integrimit vetëm 

kur të zhvillojë shtyllën e saj sociale krahas politikave të përbashkëta 

monetare dhe ekonomike. Shumica e modeleve ekzistuese të të 

ardhurave bazë sugjerojnë financimin e tyre duke shfrytëzuar 

buxhetet publike dhe duke ndërhyrë në sistemet shoqërore publike. 

Futja e një sistemi të ri të sigurimeve shoqërore do të ishte – në çdo 

vend – një hap shumë i madh: sistemet e tanishme kombëtare të 

mirëqenies sociale me strukturat e tyre të rritura historikisht të 

dhënies dhe marrjes do të ndryshonin papritur në të reja krejtësisht. 

Kuptohet, politikanët dhe qytetarët hezitojnë të mbështesin 

plotësisht një ndryshim të tillë paradigme edhe nëse ata – në parim – 

mbështesin idenë e UBI-së si kyç për një shtet të mirëqenies 

emancipuese dhe më pak burokratike. Kjo është e vërtetë në nivel 

kombëtar, por është një problem edhe më i madh nëse duam të 

ndryshojmë sistemin e mirëqenies sociale në nivelin e Bashkimit 

Evropian. Arkitekturat e sistemeve të mirëqenies sociale janë shumë 

të ndryshme midis shteteve anëtare dhe madje edhe hapat e vegjël të 

harmonizimit janë të vështirë pasi interesat kombëtare, nevojat dhe 

situatat politike ndryshojnë si gjeografikisht ashtu edhe në kohë. 

 

 

Propozimi i Van Parijs është financimi i euro-dividendit me një taksë 

mbi vlerën e shtuar (TVSH) në mbarë BE-në prej 19%.58. Edhe nëse 

shtetet anëtare mund të ulin TVSH-në e tyre kombëtare për të 

llogaritur euro-dividendin prej 200 €, duke lehtësuar sistemin e tyre 

social kombëtar.59dhe duke qenë të lirë për të financuar kontributin e 

tyre në euro-dividend me mjete të ndryshme, mbeten pengesa 

shumë të mëdha60. 

 
Në vend të kësaj, financimi i të ardhurave bazë (të pjesshme në mbarë 

BE- në) nëpërmjet taksave drejt përdorimit të burimeve natyrore 

është 

 

 

urgjente të kohës sonë: ndryshimin e klimës. Burimet natyrore të 

tatuara mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në: CO2, ndotjen e 

ujit me nitrate, mbylljen e tokës, peshkimin dhe nxjerrjen e 

mineraleve dhe metaleve. Ekzistojnë dy mënyra kryesore për zbatimin 

e një çmimi për konsumin e CO2: taksimi i drejtpërdrejtë dhe 

certifikatat e CO2 (për të cilat tashmë ekziston një Skemë Evropiane 

e Tregtimit të Emetimeve (EU ETS). Si në nivel politik ashtu edhe në 

atë shkencor, është shumë e debatuar se cili nga këto dy opsione (dhe 

variantet e tij të shumta) jep rezultate më të mira në lidhje me uljen e 

emetimeve të CO2, megjithëse ky diskutim është përtej qëllimit 

të këtij artikulli. Megjithatë, është, sigurisht, e rëndësishme që 2 

çmimi i emetimeve të CO2 të jetë aq i lartë sa të jetë i prekshëm dhe 

në këtë mënyrë të zvogëlojë emetimet e CO2. 

 
Megjithatë, nën supozimin se është politikisht më e lehtë për të 

përdorur një institucion aktual për ndryshime politike, EU ETS mund të 

përdoret. Nën supozimin se një reformë e këtij mekanizmi tashmë të 

futur (siç është jo më alokime falas, të gjithë sektorët e përputhur duke 

përfshirë ngrohjen dhe lëvizshmërinë, dhe një reduktim ambicioz  

vjetor  i  kufirit) rezulton në një çmim prej 100 €/ton CO2 dhe një 

Reduktimi 40% i emetimeve të përgjithshme të CO2 të BE-së, të 

ardhurat do të arrijnë në 270 miliardë euro. Një euro-dividend ekologjik 

prej rreth 500 € në vit ose 42 € në muaj mund të paguhet për çdo 

qytetar evropian – një e pesta e euro-dividendit prej 200 € të propozuar 

nga van Parijs. Natyrisht duhet shtuar edhe taksa të tjera të përdorimit 

problematik të burimeve;  ky  do  të  ishte vetëm një hap i parë. 

 

 

Të ardhurat e tranzicionit evropian 

 
Një e ardhur bazë në përgjithësi dhe një euro-dividend në veçanti 

mund të financohen jo vetëm nga taksat mbi burimet natyrore, por 

edhe nga tatimi i trashëgimisë, pasurisë ose mbi transaksionet 

kapitale brenda BE-së. Por në një skenar hipotetik të futjes së 

menjëhershme të një dividenti mujor prej 200 euro për çdo qytetar të 

BE-së, ky përbën një hap të madh financiar dhe gjithashtu ideologjik, 

i cili ka të ngjarë të hasë shumë rezistencë politike. Prandaj, unë do 

të doja të paraqes një propozim për një formë paraprake të të 

ardhurave bazë evropiane: të ardhurat evropiane të tranzicionit (ETI),  

e cila ka të ngjarë të hasë më pak rezistencë.

 
 
 

 

55  Krahaso p.sh.: Edenhofer et al 2019: Optionen für eine CO -Preisreform MCC-PIK-Ekspertiza für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung, 70-75. (Germ vetëm 2an) 

 
56 Ide nga Claus Offe. 

57 Van Parijs, P. 2012: Nuk ka Eurozonë pa Eurodividend https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/ 

2012.no_eurozone_without_eurodividend.pdf 

 
58  Van Parijs, P. & Vanderborght, Y. 2017. Të ardhurat bazë: Një propozim radikal për një shoqëri të lirë dhe një ekonomi të shëndoshë. Cambridge: 

Harvard University Press, f. 230-241 

 
59  Por kjo do të nënkuptonte se Euro-dividendi nuk është një masë kundër varfërisë: shuma e përgjithshme e përfitimeve do të ishte e njëjtë, edhe nëse ato 

pjesërisht do të ndryshonin nga ato të testuara në pakushtëzuar. 

 
60  Për diskutim të mëtejshëm të opsioneve të financimit në nivel të BE-së, avantazhet dhe problemet e tyre shih: Denuit, Francois: The European Universal 

Basic Income: A Clarification of the Debat. Në: GEF (ed) 2019: Perspektivat e Gjelbërta Evropiane mbi të Ardhurat Bazë 
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“Në përmbledhje, mund të 
themi se një të ardhur bazë 

ekologjike 
premton të sigurojë një 

mjedis miqësor  
teknik (efikasitet, qarqe të 

mbyllura të prodhimit) dhe jo-
teknik (mjaftueshmëri, 

ndryshim kulturor) 
mënyrat për të luftuar krizën 

ekologjike.” 

 
 
 
 
 
 

ETI synon të gjithë 241 milionë banorët e BE-së, të moshës 25-64 vjeç, 

dhe lejon secilin prej tyre të marrë 60% të të ardhurave mesatare 

mujore në shtetin anëtar përkatës (d.m.th. 1,160 € në Gjermani; 299 € 

në Poloni) për një kohëzgjatje. 3 vjet dhe, më e rëndësishmja, pa asnjë 

formë testimi të mjeteve. "Tranzicioni" mund të lidhet me tranzicionin 

socio-ekologjik, një "tranzicion Covid-19", për të kapërcyer pandeminë, 

ose me "tranzicione" të tjera individuale, si ndryshimi i punës ose 

thjesht perspektiva e jetës. 

 
BE-ja do të paguante një shtresë bazë prej 200 € si euro- dividend. 

Shtetet anëtare do të duhet ta plotësojnë atë deri në një të ardhur bazë 

"të plotë". Dy modalitetet kryesore të pagesës janë: 1) BE-ja transferon 

një subvencion vjetor/mujor për shtetet anëtare, i cili është 200 € në 

muaj për çdo aplikant të këtij shteti, ose; 2) BE-ja transferon 200 € në 

muaj drejtpërdrejt për secilin aplikant. Me një vërtetim të pagesës së 

BE-së, përfituesit do të kishin të drejtë të kërkojnë pjesën tjetër në 

shtetin e tyre anëtar. 

 

 
Duke supozuar se 20% e 241 milionë të rriturve të BE-së do të përfitonin 

nga ETI, në çdo moment të caktuar kohor, do të kishte nevojë për të 

financuar 116 miliardë dollarë në vit. Kjo shumë është më pak se 

gjysma e të ardhurave të reformuara të ETS prej 270 miliardë lekë. Në 

këtë mënyrë, do të mbesin të ardhura të mjaftueshme për të 

financuar mbrojtjen dhe zbutjen e klimës në shtetet anëtare (siç 

rekomandohet tashmë në direktivën aktuale të BE-së ETS). 

 
Ekzistojnë gjithashtu dy opsione kryesore për zbatimin e ETI-së: shtetet 

anëtare mund të bashkohen vullnetarisht në sistem, ose duhet të 

prezantojnë parimin brenda një afati kohor të caktuar, të përshtatur me 

strukturën e tyre të transfertave sociale (duke ndjekur një direktivë të 

BE-së). Sidomos për vendet më të varfra, sistemi është tërheqës sepse 

pagesa e tyre neto për bashkëfinancimin e këtij subvencioni social 

evropian për tranzicionin socio-ekologjik është relativisht i ulët. Por 

vendet më të pasura do të përfitonin gjithashtu nga mbështetja e BE-së 

kur të jenë gati t'i japin të gjithëve tre vjet në jetë pagesën "si të ardhurat 

bazë" që unë sugjeroj këtu në formën e një ETI. 

 

 
Nuk do të ketë shpenzime të drejtpërdrejta shtetërore. Vetëm 

qytetarët e një shteti paguajnë për shkak të sjelljes së tyre ekologjike: 

njerëzit më të pasur do të kontribuonin më shumë në të ardhurat e 

EU ETS. Kur kombinohet me pagesën e së njëjtës shumë të të 

ardhurave bazë, kjo do të ketë gjithashtu një efekt rishpërndarjeje 

brenda Evropës.61Në këtë mënyrë, të ardhurat evropiane të 

tranzicionit do të ishin pjesë e tranzicionit të drejtë si pjesë e 

Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, e cila ende nuk ka marrë 

vëmendjen e publikut që meriton: ndihmon gjatë një faze të 

riorientimit. 

 

 

 
 
 
 
 
 

në lidhje me vendimet për jetën dhe punën, të cilat do të jenë 

veçanërisht të rëndësishme sapo degët me intensitet CO2 të detyrohen 

të transformojnë modelet e tyre të biznesit. Të ardhurat evropiane të 

tranzicionit mund të japin siguri brenda tranzicionit të gjelbër për të 

gjithë. Paralelisht, do të ishte një projekt pilot i të ardhurave bazë 

shumë të mëdha, edhe nëse në fillim vetëm disa shtete anëtare do t'i 

bashkoheshin projektit. 

 
Mbeten shumë pyetje në lidhje me aspektet ligjore, fizibilitetin 

administrativ, të drejtën e grupmoshave specifike etj. Si hap i parë, 

mund të jetë një opsion për të hequr universalitetin e formës më të 

pastër të euro-dividendit dhe për të synuar vetëm njerëzit në një 

gamë të caktuar të shpërndarjes së të ardhurave. Për disa, një synim i 

tillë me të ardhura të ulëta mund të tradhtojë të gjithë idenë e të 

ardhurave bazë, por kur luftojmë për reforma radikale, ne duhet të 

kërkojmë rrugë konkrete dhe të realizueshme për utopinë tonë, 

përndryshe ato mbeten vizione të pastra. 

 
Meqenëse nuk ka gjasa që qeveritë kombëtare dhe BE-ja të vendosin 

vetë për të marrë rrugën drejt një euro- dividendi, mbështetja politike 

nga parlamentet e jashtme kombëtare do të jetë e nevojshme për ta 

realizuar atë. 

Janë tre lëvizje të shoqërisë civile të cilat deri më tani kanë zhvilluar 

betejat e tyre pa shumë ndërveprim. Nëse ata bashkojnë forcat për këtë 

reformë social-ekologjike që përbën eurodividendi, mund të zhvillojnë 

më shumë presion sesa të mblidhen forcat individuale. Së pari: lëvizja 

e të ardhurave bazë ka një axhendë tërheqëse social-liberale. Por 

realizimi i plotë dhe i menjëhershëm i një të ardhure bazë që meriton 

emrin, shoqërohet me ndryshime aq të mëdha në nivel politik, 

ekonomik dhe social, sa nuk mund të gjendet në axhendën e së 

nesërmes. Në vend të kësaj, Lëvizja e të ardhurave bazë ndjek hapa të 

vegjël por konkretë dhe të realizueshëm drejt vizionit të saj më të madh 

të një utopie me të ardhura për të gjithë. Së dyti: lëvizja mjedisore për 

fat të mirë ka fituar një tërheqje të madhe gjatë viteve të fundit, por 

përballet me kufijtë e pranueshmërisë sociale të ndalimeve dhe 

ndalimeve. Për shembull, Presidenti francez Emanuel Macron ka 

demonstruar qartë në 2018 dhe 2019 se si vendosja e taksave mbi 

burimet natyrore (këtu, një taksë karboni) pa kompensim adekuat social 

mund të çojë në trazira të justifikuara sociale (këtu, lëvizja e Jelekëve 

të Verdhë). Dhe së treti: lëvizja e re pro- evropiane post-kombëtare 

aktualisht ende vuan nga mungesa e ideve thelbësore për një Evropë 

më sociale dhe ekologjike. Nëse këto tre lëvizje - lëvizja bazë e të 

ardhurave, lëvizja e klimës, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61 Schachtschneider, U. 2021 : Euro Dividend ekologjik: Ein Schritt zum Grundeinkommen në Evropë. Në: Lüdemann, Neumärker, Schachtschneider (Hrsg. 

, i ardhshëm): Grundeinkommen braucht Europa – Europa braucht Grundeinkommen! 

 

Euro-dividend ekologjik – Një hap drejt të ardhurave bazë të pakushtëzuara në Evropë? Uni Freiburg 11-12. Tetor 2018: Të ardhurat bazë dhe euro-dividendët si shtylla 

socio-politike të BE-së dhe vendeve anëtare të saj 

https://www.ulrich-schachtschneider.de/resources/Ulrich+Schachtschneider+Ecological+Euro+Dividend+Freiburg+12-10-18.pdf 
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Të ardhurat bazë në Austri | Dhënia e njerëzve një ndjenjë të prekshme sigurie: një synim politik i vlefshëm 

 

II. Pozicioni i të Gjelbërve në Austri futjen e të ardhurave bazë, ose të paktën një angazhim nga të 

Gjelbërit për një të ardhur bazë. Por, deri më sot nuk ka

 
 

Juliane Alton 

 

 
 

I. Hyrje  

Ndërsa akademitë politike të Gjelbërve në Austri kanë luajtur dhe 

vazhdojnë të luajnë një rol aktiv në diskutimin e të ardhurave bazë të 

pakushtëzuara, nuk ka pasur kurrë një angazhim nga ana e të 

Gjelbërve austriakë apo organizatave shtetërore federale të Gjelbër, 

d.m.th.. Partia në tërësi, për futjen e një të ardhure bazë. Përkundrazi, 

politika e partisë ishte dhe mbetet zgjerimi dhe forcimi i sistemit 

ekzistues shoqëror në mënyrën – tërësisht social demokratikë – që ka 

evoluar deri më tani, me shumicën e të drejtave sociale (ose, të paktën, 

më të rëndësishmet, d.m.th., sëmundjet, 

pleqëria. , dhe sigurimin e papunësisë, etj.) të lidhura me 

pasur kurrë një angazhim të tillë. Krijuesit kryesorë të politikave sociale 

të Gjelbër, duke përfshirë Rudolf Anschober, Katharina Wiesflecker, 

Birgit Hebein, Heinrich Schellhorn dhe Christine Baur, kanë qenë të 

zënë në vitet e fundit duke shmangur sulmet ndaj sistemit të sigurimeve 

shoqërore në tërësi nga krahu i djathtë konservator.ÖVP-FP Qeveria e 

koalicionit (2017-2019) dhe kërkon të mbajë rregullime që përputheshin 

me kushtetutën. Kjo sepse pjesë e axhendës së kësaj qeverie 

afatshkurtër ishte ristrukturimi i rrjetit ekzistues të sigurimeve shoqërore 

(përgjegjësia e provincave federale) në një sistem 'të ri të ndihmës 

sociale' 

Në tetor 2005, në Austri u mbajt një kongres 

ndërkombëtar i titulluar “Të ardhurat bazë – të jesh aktiv 

në liri”. Ai u organizua nga Rrjeti i të Ardhurave Bazë dhe 

Kohezionit Social Austria dhe Rrjeti i të Ardhurave Bazë 

Gjermani. Akademia Sociale Katolike, Attac dhe 

përfaqësues zviceranë të BIEN (Rrjeti i të ardhurave bazë 

të tokës) ishin gjithashtu të përfshirë. 

 
Në kongres, u ra dakord që të ardhurat bazë duhet të 

përdoren për të sjellë një 'rishpërndarje të qëndrueshme të 

pasurisë dhe të ardhurave' dhe për të mbyllur 'hendekun 

midis të pasurve dhe atyre që nuk kanë, i cili është 

zgjeruar me një ritëm alarmues në dekadave të fundit'.62 

 
Pjesëmarrësit ishin kryesisht akademikë dhe përfaqësues të 

institucioneve të shoqërisë civile. Së bashku, pjesëmarrësit 

zhvilluan një pamje shumë të gjallë, të larmishme dhe të 

detajuar të një rruge drejt një shoqërie në të cilën sigurimet 

shoqërore janë, të paktën, pjesërisht të shkëputura nga 

punësimi formal; kjo shihet edhe në dokumentacionin e 

kongresit. Megjithatë, zërat e shumtë kritikë dhe 

kundërshtues (dmth. nga një numër përfaqësuesish të 

punës së organizuar) u kapën gjithashtu. 

 
Përfaqësuesit e partive politike nuk shiheshin askund. 

Politikanët nuk dhanë as fjalime në kongres dhe as fjalë 

hyrëse për dokumentacionin. Autori i këtij shkrimi nuk e di 

nëse ka pasur ndonjë përpjekje për të përfshirë politikanë. 

Megjithatë, është e qartë se nuk do të kishte qenë e lehtë të 

gjeje politikanë aktivë që mbështesin të ardhurat bazë të 

pakushtëzuara – edhe në mesin e të Gjelbërve austriakë. 

Në fakt, 

 
 

 

të ardhurat bazë të pakushtëzuara nuk kanë qenë kurrë 

politikë partiake: propozimi i sigurimeve shoqërore bazë të 

Gjelbër ka qenë i përhapur që nga vitet 1990, së bashku me 

një rast të detajuar dhe të përcaktuar me kujdes se pse është 

e preferueshme për të ardhurat bazë.63 

 
Së pari, të Gjelbrit ishin të shqetësuar se si të ardhurat bazë 

të pakushtëzuara mund të lidheshin me heqjen e shtetit të 

mirëqenies. Kjo do të kishte avantazhin e madh të zhdukjes 

së burokracisë sociale, por disavantazhi është se do të 

përbënte një rishpërndarje nga poshtë lart. Propozimi i 

sigurimeve shoqërore bazë të Gjelbër, nga ana tjetër, 

përfshin (në përgjithësi) elementë të të ardhurave bazë të 

plotësuara nga elementë infrastrukturorë, si një sistem 

arsimor dhe shëndetësor i përmirësuar. 

 
Megjithatë, dy nga ata që luajtën role aktive në kongresin e 

vitit 2005 më vonë u bënë përfaqësues të akademisë politike 

të të Gjelbërve (megjithëse, në atë kohë, ata nuk kishin asnjë 

lidhje formale as me akademinë, as me partinë).64Të dy 

Grüne Bildungswerkstatt(Punëtoria e Edukimit të Gjelbër), 

në të njëmbëdhjetë degët e saj, dhe pasardhësi i saj, FREDA 

(akademia aktuale), kanë trajtuar temën e të ardhurave bazë 

të pakushtëzuara dhe kanë punuar në të me ndihmën e 

ekspertëve akademikë – së fundmi së bashku me politologun. 

Barbara Prainsack (Universiteti i Vjenës) në dy ngjarje publike 

online si pjesë e projektit transnacional të Fondacioni i  

Gjelbër Evropian mbi UBI në dhjetor 2020 dhe janar 2021 

bazuar në librin e saj.65 

punësimin  formal. 
 

Për shembull, përfitimi i papunësisë në Austri, me një normë neto 

zëvendësimi prej 55%, është një nga më të ulëtat në Evropë. Ndihma 

sociale është më shumë se 200 euro në muaj nën pragun e varfërisë. 

Madje edhe shtesa kompensuese për pensionistët është ende nën 

pragun e varfërisë. 

 
Përgjigja e të Gjelbërve ndaj mangësive të sistemit të mirëqenies 

sociale është skema e Sigurimeve Shoqërore Bazë të Gjelbër, e cila 

synon të zgjerojë sistemin ekzistues në një mbrojtje të mirëfilltë 

sociale për të gjitha situatat emergjente; ai që është i testuar nga 

mjetet dhe i orientuar drejt gjithë jetës dhe nuk kërkon të shpërbëjë 

ose riorganizojë rrënjësisht sistemin. 

Sistemi i mirëqenies sociale duhet të jetë një hap prapa drejt një jetese 

të pavarur pa asnjë formë të përjashtimit social. 

 
 

Për një jetë dinjitoze për të gjithë, kërkohen jo vetëm të ardhura të 

përshtatshme, por edhe një shumëllojshmëri shërbimesh 

mbështetëse shtesë, të cilat nuk i ofron të ardhurat bazë të 

pakushtëzuara. 

 
Skema e Sigurimit Bazë të Gjelbër nuk është një zëvendësim për 

sistemin ekzistues të sigurimeve shoqërore, por ofron një mbështetje 

kur nuk ofron mbrojtje të mjaftueshme. Ai trajton boshllëqet në rrjetin 

e sigurimeve shoqërore dhe ofron mbështetje kur vetëm paratë nuk 

mjaftojnë për të kapërcyer vështirësitë. 

 
Green Basic Security nuk ka të bëjë vetëm me paratë. Ka të bëjë 

gjithashtu me ofrimin e njerëzve me mbështetjen që u nevojitet për 

të kapërcyer shkaqet themelore të problemeve të tyre. Pra, ka të bëjë 

edhe me aksesin në arsim për personat me histori të dobët arsimore, 

aksesin në shërbimet shëndetësore për personat me sëmundje 

specifike, si dhe për mbështetjen dhe kujdesin për tejkalimin e 

problemeve familjare ose ndihmën për të dalë nga borxhet.66 

 

me një ligj kornizë kufizuese në nivel kombëtar, i cili synonte për të vënë 

në një pozitë më të keqe grupe të caktuara të popullsisë.67 

 
Pas politikës mjedisore, politika sociale ishte dhe mbetet portofoli më i 

rëndësishëm në qeveritë me përfshirjen e Partisë së Gjelbër. 

Megjithatë, të ardhurat bazë nuk janë përfshirë në asnjë nga programet 

e politikave të qeverisë ku të Gjelbrit kanë qenë partnerë, as në nivel 

shtetëror dhe as në nivel federal. Ky nuk është rezultat i negociatave 

dhe kompromisit, por më tepër pasojë e objektivave themelore të 

politikës së gjelbër. 

 

 
III. A duhet të Gjelbrit të justifikojnë qëndrimin e tyre për të 

ardhurat bazë të pakushtëzuara?  

 
Në çdo asamble të shtetit federal të Gjelbër, në çdo kongres kombëtar të 

Gjelbër, anëtarët e partisë kanë mundësinë të paraqesin mocione dhe 

rezoluta ose të shtrojnë çështje për diskutim. Ata gjithashtu mund të 

kërkojnë llogari nga ministrat dhe këshilltarët e shtetit federal. Por të 

ardhurat bazë rrallëherë janë temë diskutimi. 

 
Kjo jo vetëm për arsye të 'Realpolitik', si për shembull pamundësia për 

të arritur një marrëveshje me një partner politik si pjesë e një axhende 

koalicioni për qeverinë. Nuk është vetëm çështja e financimit që 

pengon. Para së gjithash, bëhet fjalë thjesht për të mbrojtur status quo-

në dhe për të luftuar për përmirësime reale – në Austri, për shembull, 

mbrojtje më e mirë për të papunët, siç u shpjegua më lart. 

 

Për këtë arsye, skema e Sigurisë Bazë e Gjelbër – e cila është e lidhur 

 me punësimin formal – përfshin një pagë minimale ligjore  

(plotësuese e marrëveshjeve kolektive 

pothuajse mbarëkombëtare) dhe një sërë mbrojtjesh bazë: 

 

62  Netzwerk Grundeinkommen und sozialer ZusammenhaltÖsterreich und Netzwerk Grundeinkommen Deutschland (Hrsg.): Grundeinkommen – në Freiheit 

tätig sein. Beiträge des ersten deutschsprachigen Grundeinkommenskongresses. Berlin, 2006. fq.9f 

 
 

63  Lukas Wurz, Këshilltar Social i Grupit të Gjelbërve në Parlamentin Austriak der Grünen im Parlamentsklub: Bedingungsloses Grundeinkommen - 

Warum die Grünen dieses nicht fordern oder unterstützen; Versioni: 22.8.2013. 

 

64 Andreas Novy në rolin e tij si profesor i asociuar në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit të Vjenës, më vonë Kryetar i Gr.ü 

 

 

Ka padyshim shumë anëtarë të organizatave të ndryshme të  Partisë së 

Gjelbër të cilët dëshirojnë të shohin 

 
 

 

ne Bildungswerkstatt; dhe autorja aktuale, Juliane Alton, në rolin e saj si anëtare e bordit të IG KulturÖsterreich, dhe tani anëtar i bordit të FREDA - Green 

Future Academy. 

 
65 Vom Wert des Menschen. Warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen. Nga Barbara Prainsack, Vjenë 2020. 

66 Lukas Wurz: Dokument pozicioni për të Gjelbrit austriakë (Versioni 2013; aktualisht në zhvillim të mëtejshëm) 
 

67 Kriteret e pranueshmërisë, të tilla si aftësitë e gjuhës gjermane, shërbyen për të bllokuar kërkesat nga refugjatët dhe migrantët; familjet e mëdha 

ishin gjithashtu në disavantazh (vetëm 43 € në muaj në përfitime për fëmijën e tretë dhe çdo shtesë). 
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3 Në rast papunësie ose paaftësie; procesi. Autori aktual është i bindur se rruga përpara 

qëndron në zgjerimin e sistemeve ekzistuese të mirëqenies 

të ardhurat tuaja, pavarësisht nëse punoni apo jo), për të lehtësuar 

sipërmarrjen dhe zgjedhjet e reja të jetës dhe për të shmangur 

Për më tepër, akademikët e themeluar kanë mbrojtur një UBI71. Shumë  

propozime ishin në tryezë (p.sh., një kredi tatimore; një pagesë në 

3 në pleqëri; 
 

3 Për fëmijët dhe familjet. 

 
Kjo paketë plotësohet nga sigurimet bazë shoqërore të ofruara nga 

infrastruktura dhe shërbimet sociale; kjo sepse nuk ka të bëjë vetëm 

me paratë. 

 

 

IV. A është i mundur ndryshimi i perspektivës?  
 

Pjesëmarrja e gjelbër në qeveri sigurisht që nuk ka sjellë një ndryshim 

në këndvështrimin e të Gjelbërve austriakë për çështjen e të 

ardhurave bazë. Nuk ka pasur kurrë një angazhim për një të ardhur 

bazë të pakushtëzuar. Përkundrazi, një ndryshim i këndvështrimit 

në drejtimin tjetër duket i mundshëm. Në të vërtetë, ministri social 

Rudolf Anschober68 tha në intervista me media të ndryshme në fund 

të vitit 2020 se sigurisht që duhet menduar për një të ardhur bazë të 

pakushtëzuar. 

 
Në fakt, sigurisht, kjo ka ndodhur tashmë prej disa kohësh. Dhe ky 

mendim do të vazhdojë për një kohë të gjatë akoma, edhe nëse kriza 

sociale në vazhdën e krizës Covid-19 aktualisht po i jep karburant 

diskutimit. Një zbutje e qëndrimeve ideologjike për ose kundër të 

ardhurave bazë të pakushtëzuara do të ishte e dobishme në këtë 

 
 
 
 

Të ardhurat bazë në Belgjikë 

sociale. 'Pakushtëzimi' nuk është një qasje produktive në këtë debat të 

vazhdueshëm sepse do të nevojiten kompromise në mënyrë që të 

arrihet përparim. 

 
Do të ishte gjithashtu e dobishme të mendonim për një term të ri – 

diçka shumë larg fjalorit të ideologjizuar të së shkuarës dhe më afër 

një terminologjie që ka kuptim të sigurisë për të cilën po përpiqemi 

në mënyrë të prekshme. 69Kjo do të ishte një detyrë tjetër e vlefshme 

për ata që mbështesin këtë projekt. Njerëzit mendojnë në metafora 

dhe në shumicën e rasteve këto imazhe gjuhësore e kanë origjinën në 

trup. Por termi 'i pakushtëzuar' është abstrakt dhe shoqërohet 

gjithashtu me fraza negative: bindje e pakushtëzuar, për mirë ose 

për keq. Eksperimentet terminologjike të tilla si 'paratë me 

helikopter' ose 'dush parash' duken më premtuese në krahasim. 

Sigurisht që këto mund të sugjerojnë 'mbeturinë' ose 'çdo njeri për 

vete'. Ndoshta një 'jastëk parash'? Apo do të shtriheshim në jastëk dhe 

nuk do të bënim ndonjë punë produktive? 

 
Ndoshta nëntitulli i Kongresit të të Ardhurave Bazë të vitit 2005 është 

pikënisja e duhur: 'veprimtari kuptimplotë në liri' – një vita activa pa 

shqetësime ekzistenciale. 

 
Në çdo rast, gjetja e një emri të mirë që përshkruan një rrjet social 

të lidhur ngushtë dhe mbështetës do të ishte një detyrë e vlefshme për 

ata që mbështesin këtë projekt. 

burokracinë dhe kontrollet e rënda, të tilla si testimi i mjeteve dhe sjelljes. 

Megjithatë, ata i frikësohen kostos së propozimit dhe domosdoshmërisë 

së taksave të reja. E majta tërhiqet nga mënyra se si një UBI mund ta 

bëjë mbrojtjen sociale më universale duke shmangur mospërdorimin e 

të drejtave sociale dhe stigmatizimin, por ata kanë frikë se kjo mund të 

dobësojë sigurimin shoqëror ekzistues. Për shembull, sindikatat, të cilat 

janë në një pozicion të fuqishëm në Belgjikë, janë kundërshtarë të fortë 

të idesë së të ardhurave bazë. Për më tepër, forcat nga e djathta dhe e 

majta politike janë të shqetësuar se UBI do të minonte rëndësinë e punës 

në shoqërinë tonë. 

 
Megjithatë, shteti belg ka zgjeruar dhe thjeshtuar skemat ekzistuese të 

mbrojtjes sociale pas shpërthimit të Covid-19. Kriza e Covid-19 ka 

ndihmuar në tërheqjen e vëmendjes ndaj konceptit të  të ardhurave bazë 

dhe për të bindur më shumë njerëz për rëndësinë e sigurimit të të 

ardhurave të garantuara për njerëzit pa kushte, universale dhe 

individualisht. Ndërsa disa skema të testimit të mjeteve dhe sjelljes të 

sistemit tonë të përfitimeve të papunësisë janë pezulluar për t'iu 

përshtatur sfidave të pandemisë, disa kanë thënë se, për herë të parë, 

ne po aplikonim konceptin e të ardhurave themelore universale për 

mirëqenien tonë sociale. sistemi. 

 
Partitë politike socialiste dhe shoqatat kundër varfërisë kanë 

argumentuar në favor të një transferimi të drejtpërdrejtë të parave për 

profile të veçanta (200 € shuma e përgjithshme për familjet e pasigurta 

dhe € 2,000 deri në € 5,000 për bizneset dhe njerëzit e vetëpunësuar). 

Partitë politike liberale e kanë mirëpritur "përfshirjen bazë" të transfertave 

ekzistuese sociale. Të Gjelbrit propozuan të shkohet edhe më tej në 

këtë drejtim me më pak kushte, më shumë transferta automatike dhe 

profile të reja, si familjet e pasigurta apo të vete punësuarit. 

kuponët e përkohshëm të konsumit; një shumë relativisht e ulët, e cila 

vjen si shtesë e sigurimeve shoqërore ekzistuese; një shumë më e lartë  

që zëvendëson sigurimet shoqërore ekzistuese; paratë e helikopterit;  

bazën e tranzicionit të ardhurat, të ardhurat bazë në monedha vendase, 

etj.). Megjithatë, ky debat nuk është zhvilluar realisht në nivel publik apo 

në nivelin kryesor, por ka qëndruar brenda qarqeve akademike dhe 

ekspertësh. 

 
Një propozim përfundimtar për formën dhe llojin e financimit të të 

ardhurave bazë është ende duke u diskutuar brenda Ecolo: skema dhe 

mundësi të tjera po diskutohen në grupe pune (të ardhurat minimale 

të garantuara, kreditimi tatimor, etj.). Po vlerësohen propozimet e 

financimit dhe efekti i të ardhurave neto të propozimeve midis grupeve 

specifike (njerëz nën 25 vjeç, njerëz mbi 65 vjeç, njerëz me të ardhura të 

ulëta, përfitues të ndryshëm të përfitimeve sociale, prindër të vetëm 

dhe familje me fëmijë, etj.). 

 
Kriza Covid-19 hedh dritë mbi një sërë pyetjesh në lidhje me shoqërinë 

tonë dhe na forcon në analizën tonë të rëndësisë së të ardhurave bazë. 

Është e qartë se nëse një të ardhur bazë do të ishte krijuar në Belgjikë, 

siguria bazë ekonomike do të ishte siguruar më shpejt dhe më drejtë, 

automatikisht dhe universalisht. Duket gjithashtu e qartë se masat 

selektive të mbështetjes së të ardhurave që do të ndërmerren në raste 

urgjente mund të kishin qenë në një shkallë më të vogël. 

Megjithatë, ndërsa kriza e koronavirusit ka ndihmuar për të tërhequr 

vëmendjen ndaj konceptit të të ardhurave bazë dhe për të bindur 

njerëzit e rinj për rëndësinë e sigurimit të të ardhurave të garantuara 

për popullatën, shumë njerëz mbeten ende kundër propozimit”. 

 
 

 

Kim Evangelista 
 

 

 
Të ardhurat bazë universale (UBI) debatohet masivisht në Belgjikë. Ajo 

ka qenë temë e shumë konferencave, debateve, studimeve dhe 

mbulimit të shtypit në vitet e fundit dhe ka pasur një ringjallje të fortë 

që nga kriza Covid-19. 

 

Ecolo (Partia e Gjelbër Belge frëngjisht folesë)70është një mbështetës 

i fortë i UBI-së dhe një aktor shumë i zëshëm 

 
 
 

 
të rinjtë (18-26 vjeç). Shuma e propozuar është 460 € në muaj. Ai do t'u 

jepet 1,25 milionë të rinjve belgë dhe përfaqëson një shpenzim vjetor 

prej 3,2 miliardë euro. 

 
Partitë e tjera politike janë të kujdesshme dhe hezitojnë për të thënë 

të paktën. Edhe nëse disa anëtarë të shquar të partive socialiste dhe 

liberale shprehnin mbështetjen e tyre për një UBI, asgjë konkrete 

 

Finlanda në 2021: Prova të mëtejshme, por jo shumë të ardhura  bazë në horizont 

 
 

Simo Raittila 

në debatin publik. Në dhjetor 2020, bashkë-presidenti i 

partisë, Rajae Maouane, propozoi, si një premtim fushate që nga viti 

2019, një të ardhur bazë të pakushtëzuar për 

nuk u propozua. Nga një perspektivë liberale ose më konservatore, 

shumë njerëz e shohin UBI-në si një mënyrë për të luftuar në mënyrë 

efikase kurthin e papunësisë (pasi ju mbani 

Prova finlandeze e të ardhurave bazë u mbajt gjatë viteve 

2017 dhe 2018. Ndërsa studime të mëtejshme të bazuara në të dhënat 

duhet të priten në vitet e ardhshme (regjistri i provave mund të lidhet 

me regjistra të tjerë të të dhënave administrative), rezultatet kryesore 

u publikuan në maj 2020 . 

Të ardhurat bazë janë ende një model të cilit i mungon mbështetja në 

parlamentin finlandez dhe shumë parti kanë ofruar zgjidhjet e tyre, duke 

u frymëzuar, ndër opsionet e tjera, nga sistemi universal i kredisë në 

Mbretërinë e Bashkuar dhe kreditimi i tatimit mbi të ardhurat e fituara 

nga Shtetet e Bashkuara. 

  

68  Ky artikull është shkruar para dorëheqjes së Rudolph Anschober nga posti i Ministrit Federal të Austrisë për Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë më 13 prill 

2021. 

69 
Gjetjet e kërkimit kognitiv të viteve të fundit (Lakoff, Wehling, etj.) ka të ngjarë ta pasurojnë këtë diskurs. 

71 https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/7accc537-7155-4689- 

70 https://ecolo.be/ 
af3dbb0508b787b7/2020.10.BI%20and%20pandemic.pdfe?guest= 
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Ndryshe nga sa pretendonin shumë burime të lajmeve, nuk kishte 

plane zyrtare për të vazhduar pilotimin në atë kohë. Ndërsa investimi 

në prova të mëtejshme dhe më të mëdha do të kishte qenë dëshira e 

shumë studiuesve, ai kurrë nuk pati shumë mbështetje politike nga 

kryeministri Juha Sipil.ä' s (Partia e Qendrës) qeveria e krahut të 

djathtë, e cila kryesisht shpresonte të zbulonte nëse stimujt monetarë 

të të ardhurave bazë do të rrisnin punësimin72. 

 
Në provë, 2,000 persona të papunë ndërmjet moshës 25-58 vjeç 

morën 560 € mujore, të përjashtuara nga taksat, të ardhura bazë, e 

cila zëvendësoi përfitimet e tyre bazë të sigurimeve shoqërore 

(ndihma e papunësisë në fillim të gjykimit). 

Pjesëmarrësit në grupin eksperimental nuk ishin të detyruar të 

merrnin pjesë në politikat e aktivizimit (nuk u aplikua testimi i  

sjelljes) dhe ata mund të merrnin paratë edhe nëse gjenin punë më të 

re dhe të paguar. Për më tepër, shumica prej tyre merrnin edhe 

kompensimin e përgjithshëm të strehimit: një përfitim në varësi të 

zonës së banimit, kostove të strehimit dhe të ardhurave. 

 
 

Dy rezultatet më të cituara të studimit janë se:  

 
1. Nuk u konstatua dallime ndërmjet personave me të ardhura bazë 

dhe atyre me pagesë tradicionale të papunësisë në rezultatin 

kryesor të punësimit; 

 
2. Ata që merrnin të ardhura bazë raportuan rritje të mirëqenies dhe 

shëndetit. 

 
Të dyja këto rezultate vijnë me grupin e tyre të kufizimeve. Së pari, 

mos rezultati në lidhje me punësimin (i matur si orët e punës dhe paratë 

e fituara) do të thotë se njerëzit që janë në papunësi afatgjatë mund 

të mos reagojnë fort ndaj stimujve thjesht financiarë. Meqenëse 

mungesa e provave nuk është e barabartë me dëshminë e mungesës, 

kjo e lë të hapur mundësinë nëse të ardhurat bazë mund të rrisin 

punësimin (në këtë lloj grupi), krahasuar me përfitimet më të 

testuara me mjete.73. 

“Por… por!”, mund të arsyetohet dikush, “E kundërta, a nuk do të thotë 

gjithashtu se nuk mund të themi se kushtëzimi (këtu, në formën e 

testimit të sjelljes në grupin e kontrollit) 

 nga njëra anë dhe pakushtëzimi nga ana tjetër  anulonin njëri-tjetrin 

në lidhje me rritjen e motivimit për orët shtesë të punës ose paratë 

e fituara. Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur nga eksperimenti 

finlandez i të ardhurave bazë dhe nevojiten studime të mëtejshme për 

të zgjidhur këtë pyetje. 

 
Për më tepër, efektet e pakushtëzimit ngatërrohen më tej pasi 

pjesëmarrësit në grupin eksperimental (duke marrë të ardhurat bazë) 

u përjashtuan nga politikat e aktivizimit dhe madje edhe nga modeli 

i ri i aktivizimit – i prezantuar nga Juha Sipil.ä'Qeveria e djathtë në 

2018 – mes dy viteve të studimit. Gjatë vitit të parë të provës, në 

2017, 65% e personave në grupin eksperimental kishin një plan 

punësimi krahasuar me 75% në grupin e kontrollit. 

 
Një shpjegim i mundshëm dhe i pjesshëm për këtë ndryshim që ishte 

kaq i vogël ishte se ata në grupin eksperimental që kishin gjithashtu 

fëmijë mund të merrnin ende përfitimet shtesë të fëmijëve të lidhura 

me aktivitetin me shërbimet e punësimit. Ata gjithashtu merrnin letra 

nga shërbimet e punësimit dhe mund t'i kishin gjetur këto shërbime 

të vlefshme kur kërkonin një punë. 

 
Shumë akademikë kanë vërejtur probleme serioze në hartimin e 

gjykimit finlandez. Modelit i mungonin ndryshimet në sistemin e 

taksave që do të lejonin financimin e të ardhurave bazë, duke çuar në 

stimuj monetarë më bujarë dhe ndoshta rezultate përfundimtare më 

ekstreme sesa janë propozuar, për shembull, nga të Gjelbrit 

Finlandez. 

 
Fokusi i studimit ishte në matjet e vështira, statistikore të papunësisë 

dhe sondazhi mbi mirëqenien ishte 

– për fat të keq – u shtua vetëm si mendim i mëvonshëm. Profesori i 

politikës sociale Heikki Hiilamo i etiketoi rezultatet paraprake në atë 

kohë në 2019 si "zhgënjyese"74dhe raporti përfundimtar në 2020 

"çuditshëm"75. Ai shkroi në postimin e fundit në blog: 

 

“Raporti përfundimtar diskutoi gjithashtu rezultatet e anketës që 

tregonin se grupi i të ardhurave bazë kishte një mirëqenie subjektive 

qartësisht më të lartë në një larmi të madhe masash. Anketa u krye në 

fund të periudhës së studimit. Nuk kishte asnjë studim bazë për të 

analizuar 

Kjo do të thotë se nuk mund të themi me siguri nëse personat që 

merrnin të ardhura bazë dhe grupi i krahasimit ishin të ndryshëm 

përpara fillimit të gjykimit. Një problem tjetër me pyetësorët e anketës 

është se përgjigjet e njerëzve mund të ndikohen nga shumë faktorë, 

duke përfshirë formulimin e saktë të pyetjeve. Profesor Olli Kangas, i 

cili shërbeu si studiuesi kryesor i provës, ishte i kujdesshëm edhe me 

pjesëmarrësit në eksperiment që jepnin intervista gjatë provës për të 

minimizuar ndikimin e mundshëm të diskutimit publik në rezultatet e 

studimit. 

 
 

Tre gjyqe të reja të propozuara nga qeveria   

 
Për të shkuar përtej rezultateve të paqarta të provës së parë të UBI, një 

provë e veçantë, shumë planëshe u propozua nga një grup 

studiuesish76. Do të kishte shumë grupe të ndryshme provash që 

studiojnë efektet e veçanta të stimujve monetarë, barrierat 

administrative dhe mungesën e informacionit në lidhje me të drejtën 

për përfitime. Diçka e ngjashme me këtë propozim është përmendur 

edhe në programin aktual të qeverisë77. 

 
Në vend të raundeve të reja të provave të të ardhurave bazë, nuk ka 

gjasa që së shpejti të ketë një provë negative të tatimit mbi të ardhurat 

(NIT) në Finlandë. Një gjykim i tillë u përfshi për herë të parë në 

programin e qeverisë së kryeministrit Antti Rinte (Social Demokratë) në 

qershor 2019 dhe u miratua nga zëvendësuesi i tij, Sanna Marin (Social 

Demokratë), kur ajo erdhi në pushtet në dhjetor 2019. 

 
Mund të argumentohet se një NIT është në gjendje të arrijë rezultate 

shumë të ngjashme si përmes disa skemave UBI - vetëm përmes një 

rruge tjetër. Shih, për shembull, një pjesë të Scott Santens78ose raportin 

e Sigurimeve Shoqërore Bazë 203079, në të cilën Lukas Korpelainen 

shkruan: 

 
“Përfundimisht, të ardhurat bazë fikse të paguara për të gjithë, 

pavarësisht nga niveli i tyre i të ardhurave dhe, përkatësisht, tatimi 

negativ i pakushtëzuar mbi të ardhurat, janë të barabarta kur bëhet 

fjalë për rezultatin përfundimtar; me fjalë të tjera, të ardhurat që merr 

individi në shtëpi. Përparësitë e të ardhurave bazë fikse përfshijnë 

 

parashikueshmëria dhe qartësia, pasi individi merr të njëjtën shumë 

përfitimi çdo muaj pavarësisht nga niveli i të ardhurave. Për më tepër,  

një përfitim që u paguhet edhe atyre me të ardhura të larta mund të 

rrisë pranueshmërinë e natyrës universale të përfitimit, si dhe 

kohezionin e tij social. Nga ana tjetër, përfitimi sjell një normë më të 

lartë tatimore nominale. Për më tepër, disa mund të vënë në dyshim 

sistemin për shkak të përfitimeve "të panevojshme" që u paguhen 

atyre me të ardhura të larta." 

 
Vetë socialdemokratët kanë udhëhequr idenë e “mbështetje për të 

ardhurat nga puna”, e cila është në thelb një kreditim i tatimit mbi të 

ardhurat e fituara    në stilin amerikan. Dallimi kryesor me të ardhurat 

bazë është se dikush tashmë duhet të jetë i punësuar për t'u 

kualifikuar për këto përfitime. 

 
Pas një krize qeveritare në pranverën e vitit 2021, është e paqartë 

nëse një raund i ri i provave të UBI do të realizohet së shpejti në 

Finlandë pasi duket se ka fonde vetëm për një provë të NIT, "ose një 

formë tjetër të provës së punës dhe politikave sociale". e cila - sipas 

një eksperti të sigurimeve shoqërore - "mund të nënkuptojë pothuajse 

çdo gjë"80. Fatkeqësisht, nëse një provë fillon në vitin 2022 (sipas 

planit), mund të mos ketë kohë të mjaftueshme për ta bërë atë të 

vlefshëm81. 

 

 

Mungesa e mbështetjes politike nga deputetët  
 

Në një tekst të mëparshëm mbi të ardhmen e të ardhurave bazë  në 

Finlandë për Gazetën Evropian të Gjelbër82, shikova se çfarë përputhen 

votat e Alma Media83zbuloi për mbështetjen për të ardhurat bazë të 

kandidatëve, të zgjedhurve dhe partive. 

 
Të Gjelbrit dhe Aleanca e Majtë të dy kishin modele aktuale (të  

pjesshme) të të ardhurave bazë përpara zgjedhjeve dhe kanë 

mbështetje pothuajse unanime për të në grupet e tyre parlamentare.  

Në të kundërt, socialdemokratët dhe partitë më të djathta ekonomikisht 

dihet se nuk mbështesin të ardhurat bazë. Është interesante se edhe 

një parti që ka miratuar publikisht të ardhurat bazë - madje disa herë 

gjatë historisë së saj - Partia e Qendrës 

agrare-centriste, nuk e bën këtë në praktikë. 

nuk rrit punësimin? “. Problemi është se në këtë gjykim nuk kishte një 

mënyrë të qartë për të ndarë këto dy efekte. 

Mund të ndodhë që efektet e stimujve monetar 

ndryshimet gjatë eksperimentit. Prandaj, siç përfundoi grupi i 

kërkimit, nuk është e mundur të përcaktohet nëse rezultatet 

pozitive mund t'i atribuohen të ardhurave bazë. 

 

76 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161391/25-2019-Sosiaaliturvan%20byrokratialoukut.pdf(Abstrakti në anglisht) 

 

77  Përkthimi është pak mashtrues në rreshtat e tij të fundit: “Do të ketë një provë për të ardhurat bazë, duke u mbështetur në rezultatet e eksperimentit 

të të ardhurave bazë të mandatit të kaluar të qeverisë”. Origjinali finlandez flet për një eksperiment negativ të tatimit mbi të ardhurat. 

https://valtioneuvosto.fi/en/marin/government-programme/reforming-social-security 

  

72 https://www.ecosprinter.eu/blog/the-limits-of-the-finnish-basic-income-experiment/ 

 
78  https://www.scottsantens.com/negative-income-tax-nit-and-unconditional-basic-income-ubi-what-makes-them-the- sameand-what-makes-them-

different 

73  Shënim: testimi i mjeteve në sigurimin finlandez të papunësisë është tashmë relativisht i butë. 300 € e parë e fituar në një muaj nuk ndikon në përfitim dhe, pas 

kësaj, përfitimi zvogëlohet në 50 cent për € të fituar deri në 1,700 € në muaj. Shumë ndryshime në këtë dhe përfitime të tjera u prezantuan gjatë viteve 2000 

dhe 2010 për të ulur normat efektive të taksave dhe për të nxitur punën me kohë të pjesshme. 

 
74 https://www.helsinki.fi/en/news/good-society/heikki-hiilamo-disappointing-results-finnish-basic-income-experiment 

 
75 https://www2.helsinki.fi/en/news/nordic-welfare-news/the-basic-income-experiment-in-finland-yields-surprising-results 

 
79 https://gef.eu/publication/basic-social-security-2030/ 

 
80 https://twitter.com/JussiTervola/status/1389095876275195905?s=19  

 
81 https://twitter.com/TapioRasanen/status/1389101527202156544?s=19  

 
82 https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-future-of-basic-income-in-finland/  

 
83 https://www.iltalehti.fi/eduskuntavaalit-2019/vaalikone#/ 
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Partia e Qendrës e ka quajtur modelin e tyre “të ardhura bazë”, por ka 

përfshirë në të detaje që vënë në pikëpyetje nëse është e arsyeshme 

të quhet “të ardhura bazë”. Modeli i tyre bazohet në një taksë negative 

mbi të ardhurat dhe përfshin sanksione për ata që refuzojnë politikat 

e aktivizimit ose kërkojnë punë. Kjo është befasuese për aq sa në vitin 

2018 kuvendi i partisë së tyre votoi për vazhdimin e gjyqit 2017-2018 

dhe zbatimin e të ardhurave bazë të pakushtëzuara gjatë këtij mandati 

parlamentar. 

 
Një tjetër gjetje interesante nga përputheshit e votave të Alma 

Media84ishte se të ardhurat bazë mbështeteshin më shumë nga 

kandidatët që më vonë nuk u zgjodhën sesa ata që u zgjodhën më në 

fund. Edhe një qeveri në të cilën tre parti kanë bërë fushatë për të 

ardhurat bazë dhe kanë politika zyrtare pro-UBI, nuk ka forcë të fortë 

për të luftuar hapur dhe aktivisht për UBI- në. Për shembull, nëse të 

gjithë deputetët e zgjedhur (deputetët) do të vepronin në përputhje 

me politikat zyrtare të partive të tyre, do të kishte një shumicë 

(pothuajse 60%) brenda qeverisë për UBI. Sipas përgjigjeve për 

përputhjen e votave, përqindja reale e deputetëve që mbështesin 

idenë është më shumë se 30%. 

 

 
Komiteti i Sigurimeve Shoqërore për të reformuar shtetin e 

mirëqenies në Finlandë 

 
Ndërsa qeveria aktuale finlandeze është më e majtë 

– madje edhe Partia e Qendrës ka propozuar historikisht dhe 

zyrtarisht një të ardhur bazë – nuk ka gjasa që UBI të përparojë 

shumë në peizazhin aktual politik për arsyet e mëposhtme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

84 Shih shënimin e mëparshëm. 
 

85 https://stm.fi/en/social-security-reform 

 
 
 
 
 
 

Aktualisht ekziston një komision85për reformën e sigurimeve 

shoqërore e përbërë nga ekspertë, zyrtarë dhe politikanë nga të 

gjitha partitë dhe do të jetë në fuqi për dy mandate parlamentare. 

 
Partitë në të gjithë spektrin politik, si Social Demokratët, Partia e 

Koalicionit Kombëtar dhe Kristian Demokratët, të gjitha mbështesin një 

formë të një modeli universal kredie. Dhe madje edhe OECD ka 

argumentuar për kredi universale dhe jo për të ardhura bazë në 

Finlandë86-ndonëse bazuar në llogaritjet disa studiues e kanë gjetur 

problematike. 

 
Pothuajse ekskluzivisht, Aleanca e Gjelbërve dhe e Majtë vazhdon të 

punojë drejt të ardhurave bazë. Ndërkohë, të Gjelbrit ende synojnë të 

përsosin përgjigjet e tyre për çështje të tjera në sistemin finlandez të 

sigurimeve shoqërore, në arsim dhe në politikat e tregut të punës. 

Think-tank-i i Gjelbër Visio ka punuar në adresimin e mënyrës se si, 

për shembull, përfitimi aktual i strehimit duhet të ndryshohet nëse ai 

do të paguhet mbi të ardhurat bazë të pjesshme (për detaje, shih 

propozimet e Visio nga Lukas Korpelainen, në dispozicion në anglisht 

87). Ai aktualisht bashkë-kryeson grupin e punës së partisë për 

sigurimet shoqërore me Touko Niinimäki. Grupi i punës po punon drejt 

përditësimit të politikave të sigurimeve shoqërore të partisë më vonë 

në 2021. 

 
Si përfundim, ka shumë pak gjasa që të ardhurat bazë të futen në 

Finlandë së shpejti. Nuk ka mbështetje të mjaftueshme nga partitë e 

mëdha dhe është hapur rruga për ndryshime më të mëdha në 

sistemin aktual të sigurimeve shoqërore. Finlanda shpresojmë të 

sigurojë prova të mëtejshme interesante, por nëse diçka nuk ndryshon 

rrënjësisht në peizazhin politik, vitet 2020 për fat të keq do të jenë një 

dekadë e humbur për të ardhurat bazë në Finlandë. 

 

 

 

“Pothuajse ekskluzivisht, 
Aleanca e Gjelbërve dhe e 

Majtë vazhdon të punojë drejt 
të ardhurave bazë. Ndërkohë, 

të Gjelbrit ende synojnë të 
përsosin përgjigjet e tyre për 
çështje të tjera në sistemin 

finlandez të sigurimeve 
shoqërore, në arsim dhe në 
politikat e tregut të punës.” 

86 https://oecdecoscope.blog/2018/02/28/why-would-a-universal-credit-be-better-than-a-basic-income-for-finland/ 
 

87 https://gef.eu/publication/basic-social-security-2030/  
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Të ardhurat bazë në Francë | Të ardhurat bazë universale, partitë politike franceze dhe debati publik  sot: 

një interes në rritje 

Lucile Schmid 

Që nga fillimi i pandemisë, ideja e një UBI ka parë një ringjallje në 

debatin publik. Mbi një milion njerëz të tjerë kanë rënë në varfëri, me 

më shumë se 10 milionë njerëz që tani jetojnë nën kufirin e bukës. 

Ndërsa skemat si pushimet kanë vërtetuar efektivitetin e tyre, gjendja 

e vështirë e punëtorëve të rinj, studentë apo jo, shpesh është shfaqur 

e tmerrshme. Mijëra studentë u është dashur të mbështeten te 

ndihma ushqimore dhe shumë të rinj nuk kanë punuar mjaftueshëm 

për t'u kualifikuar për përfitimin e papunësisë. Ata duhej të prisnin deri 

në nëntor 2020 për të marrë ndihmë të përkohshme (deri në 900 

euro në muaj). Në shkurt 2021, deputetët socialistë Boris Vallaud dhe 

Hervé 

La République en Marche janë kundër, Les  

Républicains janë të interesuar dhe Le   

Rassemblement National janë në mëdyshje 

Pas përpjekjes së dështuar për të prezantuar njëe ardhura universel 

d'activité, qeveria tani dëshiron të fokusohet në krijimin egarantie 

jeunes(garanci rinore) universale. Krijuar gjatë FrançNë presidencën e 

Hollande, kjo skemë u garanton të rinjve që nuk janë në arsim, punësim 

ose trajnim një përfitim mujor deri në 497 € për një vit në këmbim të 

ndjekjes së një rruge intensive të përgatitjes për punësim. Qeveria 

synon të 

Gjatë fushatës zgjedhore presidenciale të Francës 2017, kandidati i 

Partisë Socialiste Benoit Hamon propozoi futjen e të ardhurave bazë 

universale (UBI). Propozimi ndezi një debat të nxehtë mbi filozofinë, 

vendin e punës në shoqëri dhe stabilitetin financiar të shtetit të 

mirëqenies. Dhe vazhdoi të formësonte debatin publik përtej 

fushatës së Hamonit. Në të njëjtin vit, Julien Bayou, një këshilltar 

rajonal për Ile de France, i cili sot drejton partinë Europe Ecologie - Les 

Verts (EELV).88, nisi një organizatë e quajtur E ardhura nga baza(Të 

ardhurat e mia bazë). Modeluar sipas organizatës jofitimprurëse 

gjermane Mein Grundeinkommen, qëllimi i tij ishte të grumbullonte 

një UBI për një person të zgjedhur rastësisht. Gjashtë persona kanë 

përfituar nga skema që nga krijimi i saj. 

 
Disa iniciativa të tjera lokale kanë treguar gjithashtu efektet pozitive 

që mund të ketë një UBI për të ndihmuar ata që bien nga vrimat në 

rrjetën e sigurisë, p.sh., ata që nuk mbulohen nga programet e 

mirëqenies (të rinjtë e moshës 18-25 vjeç) ose që nuk aplikojnë për 

ata89, pavarësisht se kanë të drejtë (1/3 e njerëzve që kanë të drejtë 

për përfitime ekzistuese si p.sh revenu de solidarité aktive(RSA – 

565 € në muaj për një person beqar, 848 € në muaj për një çift) nuk i 

merrni ato. Në vitin 2016, departamenti i Gironde propozoi 

eksperimentimin me një UBI të pakushtëzuar dhe iu bashkuan shpejt 

18 lokalitete të tjera të drejtuara nga socialistët në të gjithë Francën 

kontinentale dhe territoret e saj jashtë shtetit. Por pa legjislacion për 

të lejuar këtë eksperiment – e drejta e bashkive franceze për të 

eksperimentuar është shumë e kufizuar dhe parlamenti francez e 

refuzoi propozimin – kjo nismë nuk mund të zbatohej. 

 
Në vitin 2019, një pjesë e vogël e lokaliteteve (përfshirë Grande 

Synthe pranë Dunkirk në veri, si dhe La Haute Vallée de l'Aude dhe 

Lot et Garonne në jugperëndim) nënshkruan marrëveshje me 

fondacionin Zoein90duke i lejuar ata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 https://www.eelv.fr/ 

për të eksperimentuar me të ardhurat e tranzicionit ekologjik (ETI) – 

të ardhura të garantuara për ata që veprojnë për të promovuar 

tranzicionin ekologjik dhe social – si pjesë e një projekti që bazohet 

në punën e Sophie Swaton. Kohët e fundit, në vitin 2020, qyteti i 

Lionit, i udhëhequr nga kryetari i bashkisë Green GréGory Doucet, 

vendosi të provonte një revenu de solidarité jeune: një përfitim në 

punë për 18-24 vjeç që kanë lënë arsimin. 

 
Që nga viti 2019, shumica qeverisëse e presidentit – dhe vetë 

Emmanuel Macron – i janë përgjigjur propozimeve të UBI duke 

paraqitur një e ardhura universel d'activité, e ngjashme me Kredinë 

Universale të Mbretërisë së Bashkuar. Qëllimi është që të bashkohen 

sa më shumë përfitime të jetë e mundur në një (përfitim papunësia, 

kreditimi i taksave të punës dhe përfitimi i strehimit, si dhe përfitimet 

e aftësisë së kufizuar dhe të tjera), për të njëjtën kosto, me synimin 

për të thjeshtuar aksesin për përfituesit, ndërsa në të njëjtën kohë 

duke i detyruar ata të dëshmojnë se janë duke kërkuar punë në 

mënyrë aktive. 

Reagimet negative nga grupe të caktuara të fushatës 

(veçanërisht ato që përfaqësojnë personat me aftësi të kufizuara) 

e shtynë qeverinë të braktiste propozimin. Por ky episod nxori në 

pah çështjet kyçe që rrethojnë UBI-në – nëse duhet apo jo prioritet 

puna e paguar, nëse duhet miratuar universaliteti apo një qasje e 

synuar, dhe si do të financohej programi – dhe kundërshtimin e 

vendosur të qeverisë aktuale për të parë sërish kushtëzimin. 

 
 

E majta politike e ndarë në UBI  

 
“Në moshën 18 vjeçare, je mjaftueshëm për të votuar dhe për të 

shkuar në burg, por kur bëhet fjalë për përfitimet, nuk ke të drejtë 

deri në moshën 25 vjeç.” (Boris Vallaud, deputet socialist). 

 
"Një e ardhur bazë universale do t'i inkurajonte punëdhënësit të 

punësonin më pak, punët e bëra nga gratë do të goditeshin së pari 

dhe, mbi të gjitha, do të prishte marrëdhënien midis kapitalit dhe 

punës: të ardhurat do të financoheshin nga taksat, ndërsa ne 

mendojmë se janë punëdhënësit ata që duhet të paguajnë. pagat,” 

(Adrien Quatennens, La France Insoumise) 

Saulignac paraqiti projektligje që do t'u jepnin të rinjve të ardhura 

bazë mujore universale prej 564 € dhe një shumë të përgjithshme prej 

5,000 € pasi të mbushnin 18 vjeç; do të ishte financuar nga taksat 

mbi të pasurit financiarisht. 

Propozimi nuk kaloi, me administratën e Macron që e dënoi propozimin 

si një "mirazh" dhe mburrej se qeveria po i jepte përparësi një "kthimi 

në punësim". 

 
Por debati pa edhe disa deputetë të afërt me Jean-Luc Mé lenchon, 

udhëheqës i të majtës ekstreme La France Insoumise (LFI), duke 

refuzuar të mbështesë nismën. E megjithatë, vetëm pak javë më vonë, 

deputeti i LFI-së, François Ruffin paraqiti një projekt-ligj për shtrirjen e 

RSA për të rinjtë e moshës 18-24 vjeç. Ideja e një UBI nuk mbështetet 

unanimisht nga dy nga sindikatat më të mëdha të Francës, CGT dhe FO. 

Perceptohet si heqje dorë; si një pranim se nuk është e mundur t'i jepet 

punë të gjithëve. 

Fakti që një UBI mbështetet nga liberalet e shteteve të vogla si një lloj 

"zgjidhjeje përfundimtare" gjithashtu ngjall dyshime te një tjetër prej 

sindikatave më të mëdha të Francës, CFDT reformiste, e cila do të 

preferonte të shihte ndarje më të mirë të kohës së punës. 

 
EELV ka mbështetur prej kohësh UBI-në, me senatorin Jean Desessard 

që ka paraqitur një mocion për këtë temë qysh në vitin 2014. Kur në 

vitin 2017, Yannick Jadot – duke qenë fillimisht kandidati për të Gjelbrit 

në garën presidenciale – vendosi t'i bashkohej kandidatit socialist, 

Benoit Hamon, mund të ketë luajtur një rol në zgjedhjen e masave 

emblematike, siç është UBI. Ajo që është e sigurt është se në vitin 2021, 

Hamon njoftoi se, në zgjedhjet e ardhshme rajonale në Ile de France, ai 

do të kandidonte në listën e EELV të kryesuar nga Julien Bayou; partia 

që ai themeloi pas zgjedhjeve presidenciale të vitit 2017, Generation-s, 

është bërë aleate e përhershme e të Gjelbërve. 

Dhe Hamon tha gjithashtu se, në zgjedhjet e ardhshme presidenciale 

në 2022, ai do të mbështeste cilindo kandidat që propozonte një UBI. 

 
Në vazhdën e propozimit të fushatës presidenciale të Hamon dhe 

premtimeve të ngjashme nga presidentët e departamenteve, një 

UBI gëzon mbështetje të fortë midis një numri figurash të larta në 

Partinë Socialiste dhe mund të hyjë në manifestin e vitit 2022. 

zgjerojë aksesin në program dhe të dyfishojë numrin e përfituesve në 

200,000 në 2021. Por universaliteti është ende shumë larg. 

 
Në të djathtën politike, Les Répartia publicains ka nisur një rishikim të 

udhëhequr nga Aurébarrë Pradie,një deputet i ri nga jugu i Francës. 

Pradiétha se ai favorizon një “të ardhur jetike universale” prej rreth 

1,700 euro në muaj që kushtëzohet nga puna për një organizatë 

jofitimprurëse për dy muaj, ndërsa, në të njëjtën kohë, ritheksoi rolin 

themelor të punës dhe nevojën për të rritur pagat. Ai ka propozuar 

gjithashtu mbështetjen e kësaj duke i dhënë çdokujt nga mosha 16 deri 

në 30 vjeç një projekt për inovacion social ose të mirën e përbashkët, 

akses në një kredi bankare të mbështetur nga shteti deri në 50,000 

euro. Sa i përket Rassemblement National të ekstremit të djathtë, ajo 

ka njoftuar një rishikim, por tregon njëfarë hapjeje pa dhënë detaje. 

 
Debati aktual mbi UBI në Francë ka zbuluar një ndërgjegjësim në rritje 

për të metat në sistemin e mirëqenies kur bëhet fjalë për të rinjtë, 

studentët dhe ata që kanë lënë shkollën pa kualifikime. 

Shumëllojshmëria e propozimeve dhe qëndrimeve do të thotë se, deri 

më tani, nuk ka pasur konvergjencë të vërtetë drejt një konsensusi në 

nivel kombëtar, edhe në të majtë dhe në lëvizjen sindikaliste. 

Megjithatë, ka eksperimente lokale, por këto nuk mund të përhapen më 

gjerësisht për shkak të mënyrës se si kushtetuta e Francës shpërndan 

pushtetin midis qeverisë qendrore dhe lokale, dhe për shkak të 

mungesës së pjekurisë në debatin e UBI-së. Pra, vendi i punës në 

shoqëri, mënyra se si ndahet dhe çfarë përbën një shpërblim të drejtë, 

mbetet ende shumë e paqartë. 

 

89 https://www.vie-publique.fr/en-bref/274497-comment-lutter-contre-le-non-recours-aux-prestations-sociales 
 

90 https://zoein.org/ 
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Të ardhurat bazë në Gjermani | Diskutimi i Gjelbër mbi  të ardhurat bazë në Gjermani – zhvillimi i saj dhe statusi aktual 

 
 

Michael Opielka dhe Wolfgang Strengmann-Kuhn 

 

 
 

 

Vitet e hershme 

2007: Një debat njëvjeçar që kulmoi me një përballje

  

 
Në vitin 2007, pati një debat veçanërisht intensiv për të ardhurat 

bazë brenda të Gjelbërve. Bordi i partisë themeloi një komitet të 

njohur si "Zukunft der sozialen Sicherung" (E ardhmja e sigurimeve 

shoqërore) nën udhëheqjen e Reinhard B.ütikofer, temë kryesore e 

së cilës ishte diskutimi për të ardhurat bazë. Gjysma e komisionit 

ishin avokatë të të ardhurave bazë, ndërsa gjysma tjetër ishin kundër. 

Në fund, nuk ka pasur një marrëveshje totale ndërmjet këtyre dy 

nëngrupeve; megjithëse, u gjetën shumë pika të përbashkëta, si për 

qëllimet themelore, domosdoshmërinë e një sistemi më të mirë të të 

ardhurave minimale dhe kritikën e sistemit Hartz IV. Prandaj, raporti 

përfundimtar mori formën e një Y, me një trung 

Një nga pikat e marrëveshjes së përbashkët brenda të Gjelbërve në 

Gjermani është zhvillimi i mëtejshëm i sigurimeve shoqërore në 

skemat e sigurimeve qytetare (Bürgerversicherungen)101. Kjo është e 

rëndësishme edhe për mbështetësit e të ardhurave bazë brenda të 

Gjelbërve, sepse të ardhurat bazë nuk duhet të zëvendësojnë 

sigurimet shoqërore. Për shumicën e mbështetësve të të ardhurave 

bazë të të Gjelbërve, ideja e të ardhurave bazë dhe ideja e skemave 

të sigurimeve qytetare për pensione, shëndetësi dhe kujdes janë së 

bashku. Michael Opielka madje bëri një propozim për një sigurim bazë 

të të ardhurave që kombinon të dyja idetë.102 

 

 

2010-2013: Në kërkim të një kompromisi  

Diskutimi për të ardhurat bazë në Partinë e Gjelbër në 

Gjermani është po aq i vjetër sa vetë partia. Debati në vitet 1980 u ndikua 

nga shkrimtarë si AndréGorz91 

dhe Thomas Schmid92. Brenda të Gjelbërve, një nga avokatët kryesorë 

ishte Michael Opielka, i cili ishte këshilltar akademik për politikat sociale 

të grupit parlamentar të të Gjelbërve në Bundestag nga 1983-1987 dhe 

kishte shkruar gjerësisht në vitet 1980 për të ardhurat bazë.93Për më 

tepër, disa anëtarë të Partisë së Gjelbër (siç është Claus Offe) ishin ndër 

bashkëthemeluesit e Rrjetit Evropian të të Ardhurave Bazë (BIEN) në 

1986, i cili më vonë u bë Rrjeti i të ardhurave bazë të tokës. 

 
 

Fillimi i mijëvjeçarit: Zgjerimi i diskutimit  

 
Në vitet 1990, pas ribashkimit të Gjermanisë, tema të tjera ishin në rrezik 

në Partinë e Gjelbër Gjermane, si dhe në shoqërinë gjermane, dhe 

diskutimi për të ardhurat bazë u tërhoq në plan të dytë. Megjithatë, kjo 

ndryshoi si rezultat i diskutimeve rreth të ashtuquajturave reforma të 

tregut të punës "Hartz" në Gjermani në fillim të mijëvjeçarit. 

Veçanërisht reforma e ndihmës sociale (e njohur si “Hartz IV”) krijoi 

kontradikta dhe diskutime rreth alternativave; jo 

në Bundestagun gjerman u themelua “Netzwerk Grundeinkommen” 

(Rrjeti Bazë i të Ardhurave) i pavarur, me mbështetjen e disa anëtarëve 

të Partisë së Gjelbër, ndër të tjera.94Diskutimi mbi të ardhurat bazë u bë 

përsëri më i spikatur dhe gjithashtu brenda të Gjelbërve. 

Ndryshe nga diskutimi në vitet 1980, i cili u zhvillua kryesisht brenda 

Partisë së Gjelbër dhe rrethinat e saj dhe në rrethet akademike, ky 

diskutim i ri për të ardhurat bazë ishte shumë më i gjerë. Në fillim të këtij 

shekulli, në diskurs morën pjesë edhe përfaqësues përtej skenave 

alternative-të majta- akademike. Dieter Althaus, kryeministër i Thüringen 

dhe anëtar i partisë konservatore (CDU) propozoi modelin e tij shumë 

specifik të të ardhurave bazë, të cilin ai e quajti Solidarisches 

Bürgergeld95. Ky model propozoi një të ardhur bazë në fundin e sipërm 

të të ardhurave minimale aktuale (si Hartz IV) dhe do të zbatohej si një 

taksë negative mbi të ardhurat. Ai përfshinte  gjithashtu  një  tarifë  fikse 

shëndetësore prej 200 € në muaj. Sigurimi i papunësisë do të 

zëvendësohej me të ardhurat bazë, por kishte një sigurim pensional 

shtesë i cili financohej plotësisht nga punëdhënësit. Është interesante se 

fondacioni politik i lidhur me CDU-në Konrad-Adenauer-Stiftung punësoi 

dy akademikë të Gjelbër, dy autorët e këtij artikulli, për të kryer një 

studim financiar të 

marrëveshjeje dhe dy degë: njëra që argumentonte për një të ardhur 

bazë me një model konkret të të ardhurave bazë dhe dega tjetër që 

argumentonte për një sistem të ardhurash minimale të testuara me 

mjete.97 

 
Paralelisht me këtë komitet, pati një diskutim të gjerë brenda Partisë 

së Gjelbër në shumicën e shteteve lokale dhe federale.98Disa shtete 

(Länder) miratoi vendime që mbrojnë të ardhurat bazë. Rezoluta e të 

Gjelbërve në Baden-Wurttemberg99u bazua në propozimin që u bë 

nga komiteti i partisë federale dhe më pas ishte alternativë në 

kongresin e partisë federale të vitit 2007 në Nuremberg. Në fund të 

rezolutës së Nurembergut thuhej: “Me këtë rezolutë 

nuk ka përfunduar debati për të ardhurat bazë, aq më tepër që po 

zhvillohet diskutimi në shoqëri. Diskutimi do të vazhdojë. Për 

shembull, në pyetjen nëse dhe si një taksë negative mbi të ardhurat, e 

propozuar në disa modele bazë të të ardhurave, mund të kombinohet 

me konceptin e të ardhurave minimale të gjelbërta.100 

 

 
 

 

Në vitet pas rezolutës së Nurembergut, diskutimi mbi të ardhurat 

bazë u ngadalësua disi brenda të Gjelbërve. Nga viti 2010-2012, një 

tjetër komitet i partisë federale që merret me profilin social të të 

Gjelbërve u zbatua edhe një herë. Komiteti u quajt “Zukunftsforum 

Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft” (Forumi i 

ardhshëm për përgjigjet mbi shoqërinë divergjente). Qëllimi ishte të 

përshkruante dhe të mprehte profilin social të Gjelbër. Si rezultat, u 

publikuan dy raporte të njëpasnjëshme, secili përmban një kapitull 

mbi të ardhurat bazë, bazuar në punën e një nëngrupi pune prej 

pesë personash: disa prej tyre në favor të; disa kundrejt të ardhurave 

bazë103. Në ndryshim nga komisioni në vitin 2007, ky grup bëri një 

propozim kompromisi, të cilin e quajtën “Grüne Basissicherung” 

(Siguria bazë e gjelbër). 

 
Ideja bazë e këtij kompromisi ishte vlerësimi se, nga njëra anë, njëpa 

kushtetë ardhurat bazëpër të gjithënuk ishte një konsensus në parti, 

por që nga ana tjetër, të ardhurat bazë ose përfitimet si të ardhurat 

bazë që fokusohen në disa grupe mund të kishin kuptim për 

çuditërisht, një prej të cilave ishin të ardhurat bazë. Në të njëjtën ditë 

kur u miratua akti Hartz IV 

 
 
 
 

propozimit të Althaus.96 97 Bündnis 90/ Die Grünen (2007a). Bericht der Kommission „Zukunft Sozialer Sicherung“ nga BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. http://       
www.stefan-ziller.eu/wp-content/uploads/2007/11/202219.bericht_der_kommission_zukunft_sozialer.pdf  

 
98 Për një përmbledhje të propozimeve të diskutuara brenda të Gjelbërve, shih: Strengmann-Kuhn, W. (2007b). Armut und 

Grundeinkommen. Në: Zwengel, Ralf (ed): Gesellschaftliche Perspektiven: Arbeit und Gerechtigkeit. Jahrbuch der Heinrich-Böll- 

Stiftung Hessen, Klartext Verlag Essen. 

 
99 Bündnis 90/ Die Grünen në Baden-Württemberg (2007). Armut bekämpfen, Bildung verbessern, Chancen eröffnen. Der Weg zu einem 

91 Gorz, A. (1984). Wege ins Paradies. Thesen zur Krise, Automation und Zukunft der Arbeit. Berlin: Rotbuch. 
 

92 Schmid, T. (1986). Befreiung von falscher Arbeit. Thesen zum garantierten Mindesteinkommen. Berlin: Wagenbach. 

 
93 Shih, për shembull: Opielka, M. (1985a). Jenseits von Armut und Kapitalismus. 20 Këto zur Begründung eines “garantierten  Grundeinkommens“.  

Widersprüche, Heft 14, shkurt 1985, 55-60; Opielka, M. (1985b, bot.). Vdesökosoziale Frage. Alternativen zum 

grünen Grundeinkommen – eine solidarische und freiheitliche Zukunft gestalten.https://www.gruene-bw.de/wp-con- tent/uploads/ 2015/10/Grundeinkommen.pdf 

 
100 Bündnis 90/ Die Grünen (2007b). Aufbruch zu neuer Gerechtigkeit.https://wolke.netzbegruenung.de/s/5JacEQFKG- 2k4rrA? path=%2F2007-11-

N%C3%BCrnberg  

Sozialstaat. Frankfurt: Fischer 1985; Opielka, M. & Ostner, I. (1987, eds.). Umbau des Sozialstaats, Essen: Klartext; Opielka, M. & Vobruba, G. (1986, eds.). Das garantierte 

Grundeinkommen. Entwicklung und Perspektiven einer Forderung. Frankfurt: Fischer; Opielka, M. & Zander, 

M. (1988, eds.). Freiheit von Armut. Das grüne Modell einer bedarfsorientierten Grundsicherung in der Diskussion. Essen: Klartext 
 
 

94 https://www.isoe.org/en/aktuelles/blog/15-jahre-netzwerk-grundeinkommen-blick-zurueck-nach-vorn/ 
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Shih: Strengmann-Kuhn, W. (2005, bot.). Das Prinzip Bürgerversicherung. Die Zukunft des Sozialstaats. Wiesbaden: VS-Verlag. 

 
Shih: Opielka, M. (2005). Die Idee einer Grundeinkommensversicherung – Analytische und politische Erträge eines erweiterten Konzepts der Bürgerversicherung. 

Në: Strengmann-Kuhn, W. (red.): Das Prinzip Bürgerversicherung. Die Zukunft des Sozialstaats. Wiesbaden: VS-Verlag; Opielka, M. (2009). Gerechtigkeit und 

Garantismus. Grundlagen grüner Sozialpolitik. Në: Siller, P. & Pitz, G. (eds): Politik der Gerechtigkeit. Zur praktischen Orientierungskraft eines umkämpften Idealet. 

Baden-Baden: Nomos, 101-120. 

 
95 Althaus, Dieter (2007). Das Solidarische Bürgergeld. Sicherheit und Freiheit ermöglichen Marktwirtschaft. Në: Borchard, Michael (red.): Das Solidarische 

Bürgergeld – Analysen einer Reformidee. Shtutgart: Lucius & Lucius. 

 
96 Shih: Opielka, M. & Strengmann-Kuhn, W. (2007). Das Solidarische Bürgergeld. Finanz- und sozialpolitische Analize eines Reformkonzepts. Gutachten für die Konrad-

Adenauer-Stiftung. Në: Borchard, Michael (ed.):Das Solidarische Bürgergeld – Analysen einer Reformidee . Shtutgart: Lucius & Lucius. 

 
103 Bündnis 90/ Die Grünen (2011). Erster Bericht des Zukunftsforums “Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft”. Bündnis 90/ 

Die Grünen (2012). 2. Bericht des Zukunftsforums “Antworten auf die auseinanderfallende Gesellschaft” Teilhabe https:// 

www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/20120618_Zweiter_Bericht_Zukunftsforum_Institutionen.pdf  
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një shumicë e madhe e partisë, veçanërisht aKindergrundsicherung( 

sigurinë bazë të fëmijëve), një pension garantues dhe një taksë 

negative mbi të ardhurat për punëtorët. Përveç këtyre grupeve 

prioritare, në hapat e mëtejshëm, mund të ketë përfitime bazë të të 

ardhurave ose përfitime bazë të ngjashme me të ardhurat për grupe të 

tjera. Për më tepër, duhet të ketë një skemë më të mirë të të ardhurave 

minimale të testuara nga mjetet, e cila duhet të jetë më e thjeshtë dhe 

duhet të mbrojë më mirë kundër varfërisë. AKindergrundsicherungdhe 

pensioni i garantuar tashmë është rënë dakord nga Partia e Gjelbër. Të 

Kindergrundsicherungnuk ishte shumë specifike, por tashmë 

ekzistonte një model specifik i pensionit të garancisë si pjesë e 

konceptit të pensioneve të gjelbra104. Megjithatë, ajo që mungonte 

ende ishte një koncept për një taksë negative mbi të ardhurat për 

punëtorët. 

 
Programi zgjedhor për zgjedhjet federale të vitit 2013 përmbante sa 

vijon: “Ne duam të diskutojmë më tej idenë e një sigurie bazë financiare 

ose idenë e një tatimi negativ mbi të ardhurat. Veçanërisht në debatin 

për sigurinë e të ardhurave minimale dhe të ardhurat bazë për të gjithë, 

është e rëndësishme të kombinohen parimet tona udhëzuese të 

drejtësisë dhe një politikë sociale emancipuese me rëndësinë e 

institucioneve publike dhe fizibilitetit financiar. Ne duam ta sjellim këtë 

diskutim në shoqëri. Prandaj, mendojmë se ka kuptim zbatimi i një 

'Enquete Commission' (Komisioni Studimor) i Bundestagut, në të cilin 

do të diskutohet ideja dhe modelet e të ardhurave bazë, si dhe 

perspektivat themelore të reformës për shtetin e mirëqenies dhe 

sistemet e sigurimeve shoqërore. “. 

 
 

2013-2017: Zhvillimi i mëtejshëm i moduleve të të ardhurave bazë 

 
Megjithatë, ky vendim u zbatua vetëm pjesërisht. Grupi parlamentar i 

Gjelbër vendosi – me mbështetjen e deputetëve të Gjelbër në favor të të 

ardhurave bazë – kundër kërkesës për një komision studimi. Kjo ishte 

kryesisht sepse në kohën e një koalicioni të madh partish që ishin të 

gjitha kundër të ardhurave bazë dhe dy partive opozitare ku vetëm një 

pakicë ishte në favor të të ardhurave bazë, ekzistonte një rrezik i lartë 

që një komision i tillë, edhe me përpjekje të konsiderueshme. , mund 

të dështojë të gjenerojë ndonjë debat produktiv, ose ndoshta edhe 

mund të rezultojë në një refuzim të plotë të idesë bazë të të ardhurave. 

Ajo që u bë në vitet 2013-2017 ishte zhvillimi i konceptit të Gjelbër për 

një pension të garantuar dhe zhvillimi i një koncepti konkret për 

njëKindergrundsicherungnga grupet e punës  të  partisë  dhe të grupit 

parlamentar në Bundestag. 

 
Ajo që nuk u realizua gjatë këtyre viteve ishte premtimi për të sjellë 

debatin në shoqërinë e gjerë. Nuk pati një debat intensiv publik për të 

ardhurat bazë brenda partisë apo në shoqëri në tërësi. Megjithatë, kjo 

ndryshoi për shkak të rritjes së  

 
 
 
 
 

debateve në vende të tjera; sidomos referendumi në Zvicër në vitin 2016 

dhe eksperimenti i të ardhurave bazë në Finlandë. Në vitin 2016 u 

zhvillua një konferencë e organizuar nga disa grupe pune të Partisë së 

Gjelbër; veçanërisht grupi i punës për tregun e punës, politikat sociale 

dhe politikat shëndetësore, dhe grupi i punës për politikat ekonomike 

dhe financiare. 

 

 
2018-2020: Programi afatgjatë, Covid-19 dhe laboratori i së ardhmes 

 
Që nga janari 2018, Partia e Gjelbër ka një Bord të ri federal me dy 

kryetarë të rinj: Annalena Baerbock dhe Robert Habeck. Robert Habeck 

mbështet idenë bazë të të ardhurave dhe ishte tashmë anëtar i komitetit 

të partisë që merrej me të ardhurat bazë në vitin 2007. Në të njëjtin vit, 

partia filloi punën dhe diskutimin për një “Grundsatzprogramm” 

(program afatgjatë), i cili është programi i tretë i tillë, pas atyre të 1980 

dhe 2001, dhe i cili u miratua më pas në 2020. Të dy kryetarët e partive 

theksuan se diskutimi mbi të ardhurat bazë do të ishte një pikë e 

rëndësishme diskutimi. Qëllimi nuk ishte që të kishte një përballje në 

fund të diskutimit si në vitin 2007, por të kishte një konsensus sa më të 

gjerë rreth një koncepti të Gjelbër, i cili duhet të zëvendësonte Hartz IV. 

 
Jo vetëm brenda të Gjelbërve, por edhe në shoqëri, tani kemi një diskutim 

të gjallë për të ardhurat bazë. Një arsye pas kësaj është debati lidhur me 

dixhitalizimin dhe të ardhmen e punës. Edhe disa menaxherë të lartë në 

Gjermani, si Joe Kaeser nga Siemens, Timotheus Hoettges nga Telekom 

dhe të tjerë argumentojnë për një të ardhur bazë, së bashku me filozofin 

Richard David Precht, i cili është shpesh i ftuar në emisione televizive 

dhe që e lidhi kërkesën e tij për një të ardhurat bazë me ndryshimet e 

pritshme nga dixhitalizimi. 

Kështu, të ardhurat bazë janë rregullisht temë në media. 

 
Megjithatë, në Gjermani, asnjë nga partitë kryesore politike nuk është 

në favor të të ardhurave bazë. Vetëm disa socialdemokratë kanë filluar 

ta mendojnë atë. 

Ndonëse, 10 vjet më parë, një kryeministër konservator i një prej 

shteteve federale bëri një propozim për të ardhurat (shih më lart), në 

ditët e sotme, në partinë konservatore, ka vetëm pak mbështetës të të 

ardhurave bazë, roli i të cilëve në grupin e tyre është vetëm margjinale. 

Në partinë e majtë, Die Linke, të ardhurat bazë janë gjithashtu të 

diskutueshme, të diskutuara nga disa avokatë të shquar – si ish-

kryetarja e partisë Katja Kipping–, por që përballet edhe me 

kundërshtarë të shquar, si ish-kryetarja e grupit parlamentar në 

Bundestag, Sarah Wagenknecht. Krahasuar me diskutimin brenda 

Partisë së Gjelbër, është edhe më i diskutueshëm, 

 
 

 

 

“Jo vetëm brenda të Gjelbërve, 

por edhe në shoqëri, ne tani kemi 

një diskutim të gjallë për të 

ardhurat bazë. Një arsye pas 

kësaj është debati lidhur me 

dixhitalizimin dhe të ardhmen e 

punës.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

104 Shih: Strengmann-Kuhn, W. & Jacobi, D. (2012a). Die Grüne Bürgerrente gegen Altersarmut – garantiert für alle. Në: Christoph Butter- wegge, Gerd Bosbach, Matthias 

W. Birkwald (red.): Armut im Alter – Probleme und Perspektiven der sozialen Sicherung. Frankfurt: Campus Verlag. 
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Kështu, diskutimi brenda të Gjelbërve – i cili synon të jetë më konstruktiv 

– mund të ketë një rol të rëndësishëm për debatin mbi të ardhurat bazë 

në tërësi në Gjermani. Në këtë diskutim, disa pika kyçe janë tani në lojë. 

Hapi i parë është se duhet të ketë një konsensus për qëllimin për të 

“kapërcyer Hartz IV” dhe për të kërkuar një alternativë. 

Një nga këto alternativa janë, natyrisht, të ardhurat bazë. Kështu, ne 

duhet të kemi një model të ri konkret të të ardhurave bazë. Një 

mundësi është një përditësim i modelit 2007 të Baden-Wurttemberg me 

të ardhura bazë të pjesshme, përfitime shtesë të testuara nga mjetet dhe 

sigurime qytetare për shëndetin, kujdesin dhe pensionet. Ky përditësim 

duhet të përfshijë gjithashtu konceptet e reja të sigurisë bazë të 

fëmijëve dhe një pension të garantuar. Megjithatë, mbetet pyetja nëse 

të ardhurat bazë duhet të jenë të pjesshme apo jo. 

 
Krahas diskutimit mbi një model të ri të të ardhurave bazë të Gjelbër, 

ekziston nevoja për të zhvilluar më tej ose për të krijuar koncepte të 

reja për grupe të vetme për një futje graduale të përfitimeve, si siguria 

bazë e fëmijës, pensioni i garantuar, një taksë negative mbi të ardhurat 

për punëtorët dhe – potencialisht – një të ardhur bazë për studentët 

ose artistët, një përfitim minimal papunësie, e kështu me radhë. Kjo 

mund të jetë një strategji për të zbatuar një grup të ardhurash bazë 

sipas grupit105. 

 
Në vitin 2020, debatit mbi të ardhurat bazë iu dha një shtysë 

sanksionet. Ajo gjithashtu duhet të integrohet gradualisht në sistemin 

tatimor për të parandaluar varfërinë e fshehur. Pra, tashmë ka disa 

elementë bazë të të ardhurave në këtë garanci garancie, edhe pse ajo 

duhet të jetë ende e testuar. Në fund, në konferencën e partisë u votua 

për fjalinë plotësuese “Dabei orientieren wir uns an der Leitidee eines 

Bedingungslosen Grundeinkommens” (Duke vepruar kështu, ne 

orientohemi drejt idesë udhëzuese të një të ardhure bazë të 

pakushtëzuar), e cila më pas merr një shumicë prej mbi 60%. Pozicioni 

themelor i Bündnis 90/Die Grünen kështu sqarohet. Në terma 

afatshkurtër, ata mbrojnë një të ardhur të garantuar të testuar nga mjetet 

pa sanksione, të cilat më pas duan ta zhvillojnë, hap pas hapi, në 

drejtim të një të ardhure bazë të pakushtëzuar. Si do të duket konkretisht 

ky zhvillim i mëtejshëm, megjithatë, duhet të sqarohet më tej në 

debatet e ardhshme. 

Prandaj, ishte me rëndësi të madhe për diskutimin e të ardhurave bazë 

në Gjermani në tërësi, dhe për të Gjelbrit në veçanti, që një "laborator i 

së ardhmes" u ra dakord në qershor 2017 si pjesë e marrëveshjes së 

koalicionit për një të ashtuquajtur koalicion të Xhamajkës. Kristian 

Demokratët, të Gjelbrit dhe Liberalët në shtetin e Schleswig-Holstein: 

“Prandaj ne do të krijojmë një laborator të ardhshëm me aktorë nga 

politika e tregut të punës dhe akademia, në të cilin realizueshmëria e 

modeleve të reja të sigurisë, p.sh., të ardhurat e një qytetari ose zhvillimi 

i mëtejshëm i do të diskutohen sistemet e sigurimeve shoqërore. 

Laboratori do të diskutojë dhe vlerësojë realizueshmërinë e 

Projekti filloi në fund të vitit 2018 dhe çoi në shumë seminare, 

sondazhe dhe zhvillime modeli në 2019.109 

 
Në fund, u zhvillua një model i diferencuar i katër skenarëve 

reformues, të cilët do të simuloheshin nga Instituti Gjerman për 

Kërkime Ekonomike, DIW.110, për efektet e tyre në politikën fiskale 

dhe të tregut të punës. 

 

Të katër skenarët e reformës përfshinin të ardhura bazë pak a 

shumë të gjera: 1) Të ardhurat e qytetarëve; 2) Të ardhurat bazë; 3) 

Sigurimet shoqërore (me sigurim bazë ose garancion); 4) Sigurimi i 

qytetarëve (shih figurën).111Fatkeqësisht, Ministria e Çështjeve Sociale 

e udhëhequr nga Partia Liberale (FDP) – çuditërisht, pa asnjë 

rezistencë nga të Gjelbërit – anuloi Laboratorin e së Ardhmes në 

fillim të vitit 2020. Prandaj diskutimi publik i planifikuar i rezultateve 

të kërkimit të pritur me padurim nuk u zhvillua . Mes pandemisë 

Covid-19, këto rezultate mund të kenë dhënë udhëzime të 

rëndësishme për të ardhmen. 

Outlook 

 
Diskutimi për të ardhurat bazë brenda të Gjelbërve në Gjermani është 

ende i hapur dhe në vitet e ardhshme, bazuar në vendimin 

përGrundsatzprogramm,do të shohim se sa larg do të shkojë partia 

drejt të ardhurave bazë dhe çfarë roli do të luajnë të ardhurat bazë në 

konceptet e mëtejshme të gjelbra të sigurimeve shoqërore. Debati i 

Gjelbër mbi të ardhurat bazë, megjithatë, ende vë në dukje dy dilema 

kryesore dhe themelore të modernitetit: nga njëra anë, dilema midis 

universalizmit. 

– për të cilat qëndrojnë të ardhurat bazë dhe sigurimi i qytetarëve – 

dhe partikularizmi – për të cilin, veçanërisht në Gjermani, qëndron 

sistemi social i orientuar nga tregu dhe privilegjet. Dilema e dytë 

është midis ndryshimit dhe ruajtjes. Ne besojmë se të Gjelbërit mund 

të qëndrojnë vetëm në të dyja dilemat nëse nuk marrin njërën anë, por 

kërkojnë një ekuilibër. Për të ardhurat bazë, kjo do të thotë se është 

pjesë e një reforme sociale të dëshmuar për të ardhmen. 

Por nuk mjafton. 

shtesë nga kriza Covid-19 sepse të metat e skemës aktuale të të 

ardhurave minimale dhe boshllëqet në sistemin e sigurimeve shoqërore 

u bënë të qarta. Debati i përshpejtuar nga kriza 

Covid-19 pati një ndikim edhe në diskutimin e programit afatgjatë të 

Partisë së Gjelbër. Siç pritej, çështja e të ardhurave bazë ishte një nga 

pikat e diskutueshme në konferencën e partisë në nëntor 2020. Rrjeti i 

Gjelbër për të Ardhurat Bazë (Grünes Netzwerk 

modeleve të reja të sigurisë, të tilla si të ardhurat e qytetarëve, të 

ardhurat bazë ose zhvillimin e mëtejshëm të sistemeve të sigurimeve 

shoqërore. Po aq i rëndësishëm sa fleksibilizimi social dhe ekonomik i 

jetës së punës do të jetë edhe deburokratizimi i punës dhe 

administratës sociale. Ne duam t'i bartim rezultatet e këtij procesi në 

debatin politik federal në mënyrë që ta bëjmë vendin tonë të 

përshtatshëm për sfidat e së ardhmes dhe të mbajmë frikën 

Të ardhurat e qytetarëve në 

formën e një “takse negative mbi 

të ardhurat” shërbejnë kryesisht 

për të mbështetur tregun e 

punës dhe motivimin e 

performancës në segmentet më 

të ulëta të tregut të punës. 

Të ardhurat bazë në formën e 

"dividendit social" janë të 

disponueshme për çdo rezident të 

ligjshëm në baza mujore dhe më 

pas tatohen si "të ardhura primare" 

dhe i nënshtrohen kontributeve 

(nëse aplikohet, sipas shtesave). 

Financuar nga kontributi, 

sigurimet shoqërore që 

sigurojnë 

standardin e jetesës 

(“Bismarckian”) me “tapi” me 

sigurinë bazë të testuar nga 

mjetet (“garanci” 

siguri”). 

Sigurimi bazë i të ardhurave 

bazuar në modelin zviceran 

AHV për të gjitha situatat e 

jetës (pleqëria, papunësia, 

prindërimi, sëmundjet, 

paaftësia, fëmijëria, 

arsimi). 

Grundeinkommen106) e kishte përgatitur debatin intensivisht me një 

fushatë “Grundeinkommen wird Grundsatz” (Të ardhurat bazë bëhen 

parim), duke përfshirë një seri diskutimesh online mbi dimensione të 

ndryshme të debatit mbi të ardhurat bazë. Pak ditë para konferencës së 

partisë u zhvillua një event online i quajtur “Grün. Evropë. 

Grundeinkommen” (Green. Europe. Basic Income) me të ftuar të 

ndryshëm nga e gjithë Evropa u mbajt.107. 

 

 
Në draftin e programit bazë, kishte një kërkesë për një siguri të garantuar 

të testuar me mjete (“Garantiesicherung”), e cila është një e drejtë 

individuale dhe duhet të paguhet pa 

ekzistenciale larg qytetarëve tanë.”108 

 
Fakti që Robert Habeck, i cili kishte udhëhequr negociatat e koalicionit si 

zëvendëskryeministër, u largua nga qeveria e shtetit në vitin 2018 dhe 

mori kryesinë federale të Partisë së Gjelbër, rezultoi i pafavorshëm për 

Laboratorin e së Ardhmes. Pas një procesi tenderimi me dy faza, ISÖ,të 

udhëhequr nga Michael Opielka dhe me Wolfgang Strengmann-Kuhn në 

bordin e shoqatës sponsorizuese, së bashku me nënkontraktorët, mbi të 

gjitha Institutin Gjerman për Kërkime Ekonomike (DIW), iu dha kontrata 

për të koordinuar projektin "Schleswig-Holstein Future Lab". 

Figura: Katër skenarë reformash për të ardhmen e sigurimeve shoqërore me të ardhura bazë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

105  Strengmann-Kuhn, W. (2012). Schritt für Schritt ins Paradies. Në: Strengmann-Kuhn, W. & Jacobi, D. (eds.). Wege zum Grundeinkommen. Berlin: Bildungswerk Berlin 

der Heinrich-Böll-Stiftung. 

 
106 www.gruenes-grundeinkommen.de 

 
 

 
 

109 www.zlabsh.de , shih Opielka, M. & Peter, S. (2020). Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Zukunftsszenarien und Reformszenarien. ËSHTË Ö-Teksti 2020-1. Norderstedt: 

BD 

 
107 Videon e gjeni këtu:https://www.youtube.com/watch?v=LjigO_pG7SM 110    https://www.diw.de/en 

 
 
108 Marrëveshja e Koalicionit 2017, 31, cituar në Opielka, M. (2019a). Ein Zukunftslabor für die Soziale Sicherung. Në: Opielka, M. (2019, red.): 

Zukunftslabor Schleswig-Holstein. Demographie und Digitalisierung #ZLabSH. ËSHTËÖ-Teksti 2019-1. Norderstedt: BoD, 5f. 

111   në detaje: Hutflesz, T. & Opielka, M. (2020). Online-Delphi in der Zukunftsforschung zur Sozialpolitik. ËSHTËÖ-Teksti 

2020-3. Norderstedt: BD, 64ff. 
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dhe nga shkurti 2017 në të gjithë vendin. Përfitimet ishin mjaft të 

ngjashme me programin e mëparshëm. Familjet iu nënshtruan 

kufizimeve sipas të ardhurave të tyre, materialeve të prekshme 

(90,000-150,000 € për familje) dhe 

dhe të ardhurat, thjeshtëzoni përfitimet, forconi stimujt për të 

deklaruar punë të paguar dhe ofroni ndihmë të synuar për punonjësit 

nga 50 deri në 65 vjeç, duke përfshirë një Të ardhura bazë të 

garantuaraskemë, në mënyrë që të 

Christina Efthimiatou dhe Alexander Pagoulatos 

 

 

 
Ideja e të ardhurave bazë universale (UBI) është mjaft e pazhvilluar në 

mesin e publikut grek. Shpesh keqkuptohet dhe gabohet për përfitimet 

e mirëqenies/papunësisë dhe shumë parti politike e kanë përdorur 

termin për t'iu referuar skemave klasike të mirëqenies. Në Greqi, 

përfitimet e mirëqenies sociale kanë qenë shumë të kufizuara që nga 

vitet 1990. Sot, të papunët marrin një kompensim të vogël prej 400 € në 

muaj për person për maksimum 12 muaj; kjo shumë ka qenë edhe më 

e ulët, rreth 300 €, vetëm 10 vjet më parë. Ndërsa ka përfitime më bujare 

për ata me të ardhura më parë të larta, shumica e popullit grek nuk ka 

të drejtë për këtë formë të mbështetjes shtetërore. 

 

 

Greqia vuajti rëndë dhe në mënyrë disproporcionale të lartë nën krizën 

e përgjithshme ekonomike pas krizës financiare të 2008/9112. Pas vitit 

2014, tabloja politike e përfitimeve sociale në Greqi ndryshoi, 

kryesisht për shkak të efekteve të rënda ekonomike dhe sociale të 

krizës financiare. Një program pilot i titulluar "Të ardhurat e 

garantuara universale", pas një "Programi të dytë të rregullimit 

ekonomik për Greqinë" të BE-së, u zhvillua në 13 bashki në të gjithë 

vendin në 2014 dhe 2015.113. Megjithatë, “universalja” në titullin e 

programit ishte mashtruese, pasi ishte testuar nga mjetet aq sa ishin 

të pranueshëm vetëm njerëzit dhe familjet pa të ardhura ose pa të 

ardhura shumë të ulëta. Me një qeveri të sapo zgjedhur në fillim të vitit 

2015, partia e majtë SYRIZA prezantoi një skemë të re të mirëqenies 

sociale të quajtur “Të Ardhurat e Solidaritetit Social”. Kjo skemë ofronte 

masa alternative të mbështetjes për ata që u goditën rëndë nga kriza 

në të gjithë Greqinë dhe ishte një formë mjaft e fortë dhe efektive 

ndihme për ata në nevojë. Megjithatë, edhe kjo skemë ishte shumë 

e ndryshme nga një UBI në atë që nuk ishte "universale", 

 
 
 
 

Natyra dhe aplikimi i të ardhurave bazë ka qenë gjithashtu një fushë 

debati, veçanërisht mes qeverisë së ND-së dhe opozitës së qendrës së 

majtë SYRIZA. E vetmja parti që shprehu dhe mbrojti UBI-në në formën 

e saj origjinale ishte partia e sapoformuar (2012) “POTAMI” (Lumi) – që 

do të thotë se nuk zbatohen të ardhura apo kritere të tjera sociale, dhe 

çdo individ – edhe ata me të ardhura të larta. 

- do të kualifikohej. POTAMI ulet me Grupin e Socialistëve dhe 

Demokratëve në Parlamentin Evropian. Partia prezantoi të ardhurat 

bazë në formën e saj origjinale si një propozim për programin e saj 

politik në Kongresin e partisë në vitin 2016 dhe gjithashtu prezantoi një 

koncept UBI në parlamentin grek. 

 

 

Skemat fiskale “të ngjashme me të ardhurat bazë” në mënyrë 

analitike 

 
Programi i parë i mirëqenies sociale në Greqi, i ngjashëm me të 

ardhurat bazë, u pagua për 6 muaj nga qeveria e koalicionit të 

qendrës së djathtë, duke filluar nga fundi i vitit 2015, që rrjedh nga 

Programi i Dytë i Rregullimit Ekonomik për Greqinë.114U emërua “Të 

ardhura të garantuara universale”; megjithëse, në të vërtetë nuk ishte 

universale. Plani i të ardhurave të garantuara lidhej drejtpërdrejt me 

statusin martesor dhe atë familjar të përfituesit. Shumat e të 

ardhurave minimale të garantuara, të parashikuara në mënyrë tipike 

si "të pataksuara, të pa konfiskuara dhe që nuk i nënshtrohen asnjë 

mbajtjeje në burim", u nënshtroheshin kushteve të mëposhtme: 

 
Përfituesit duhet të kishin vendbanim të përhershëm në komuna për 2 

vitet e fundit; 

 
Ata pa të ardhura të tjera morën shumën e plotë, duke filluar nga 200 

€ në muaj për individët dhe u rritën sipas numrit të anëtarëve të tjerë 

në ngarkim të 

të paprekshme (14,400 € për familje). 

 
Faza e tretë erdhi në dhjetor 2019, pas zgjedhjeve, kur qeveria e re e 

djathtë ndryshoi sërish emrin, por përfitimet dhe kufizimet etj. mbetën 

të njëjta. Në atë kohë, programi kishte të bënte me 240,000 familje 

dhe mbulonte gjithsej 450,000 njerëz. Prej tyre, 156,000 ishin të 

papunë. Në veçanti, ai mbulonte 20,000 familje me një prind dhe mbi 

56,000 familje me fëmijë. Nga numri i përgjithshëm i familjeve, 

236,000 kishin të ardhura më pak se 5,000 euro, ndërsa 130,000 

familje kishin zero të ardhura. Më në fund, deri më 14 prill 2021, numri 

i familjeve kishte arritur në 273,000 me shumat për familje të mbetura 

të njëjta. 

 

 

“Përhapja e idesë” së të ardhurave bazë në Greqi 
 

 
Organizata më e madhe që mbështet idenë e UBI në Greqi është "Grupi 

Grek për të Ardhurat Bazë" (UBI Greece), i themeluar në prill 2013, i 

cili është gjithashtu anëtar i të ardhurave bazë të pakushtëzuara të 

Evropës (UBIE). 

 
Në vitin 2014, UBI Greqi organizoi një konferencë të rëndësishme mbi 

të ardhurat bazë me titull: “Një vizion për të ardhmen: TANI është 

koha. Shndërrimi i krizës në një mundësi për të zbatuar të ardhurat 

bazë të pakushtëzuara në Evropë”. Veprimtaria u shoqërua me 

seminare nga aktivistë evropianë të UBI nga MB, Gjermania, Irlanda, 

Finlanda, për të përmendur vetëm disa. Folësi kryesor ishte Guy 

Standing, themelues i Basic Income Earth Network (BIEN) dhe autor i 

"The Precariat". Anëtarë të Partisë së Gjelbër Greke dhe Partisë së 

Piratëve Grekë ishin gjithashtu midis organizatorëve dhe folësve. Dhe, 

në vitin 2015, UBI Greqi promovoi një iniciativë globale në Facebook, 

nën titullin "1 Maji - Dita Bazë e të Ardhurave". 

eliminohet presioni social dhe politik për pension të parakohshëm 

që mbingarkon fondet e pensioneve.”115Kjo referencë ishte në kuadër 

të trajtimit të krizës humanitare dhe reformimit të politikës së 

mirëqenies për moshat specifike afër pensionit. Në shtator 2017, 

dega greke e DIEM25 publikoi një artikull: “Pse nuk mjafton një e 

ardhur bazë e vetme?”116Artikulli mbështeti idenë e UBI, por sugjeroi 

që fondet për të financuar një UBI nuk duhet të vijnë nga taksat 

shtesë ose nga fondet e tjera shtetërore, por nga tatimi mbi fitimet e 

korporatave. Sipas artikullit, kjo mund të arrihet me krijimin e një 

organi global të pavarur dhe transparent që vepron si mbledhës, 

shpërndarës dhe kontrollues i dividentit. Në vitin 2021, Yanis 

Varoufakis – si Sekretar i Mera25 – argumentoi në favor të 

institucionalizimit të një skeme të të ardhurave bazë me kushtin që 

ato të mos paguheshin nga paratë e taksapaguesve. Ai propozoi 

financime të kredituara drejtpërdrejt në llogaritë e qytetarëve nga 

BQE në një formë të krijimit të drejtpërdrejtë të parave të gatshme. 

 
Green Institute Greece u përfshi në projektin e Fondacioni Evropian i 

Gjelbër mbi të ardhurat bazë dhe organizoi ngjarjen: “Të ardhurat bazë 

dhe perspektivat e saj: A ka një alternativë në një Evropë të krizës?” në 

vitin 2017 ku morën pjesë deputetë grekë, zyrtarë të tjerë dhe 

akademikë. Më tej, në pranverën e vitit 202, Partia e Gjelbërve Greke 

(Ekologët e Gjelbër) mendoi t'i propozonte zyrtarisht qeverisë që disa 

nga fondet e programit të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës së BE-së t'u 

jepeshin si një program pilot UBI për qytetarët e zonat e qymyrit në 

Greqi. 

 
SYRIZA, përveç kontributit fiskal për qeverinë, propozoi në maj të vitit 

2020 nëpërmjet presidentit të saj, Alexis Tsipras, një sistem të rritur të 

mbështetjes së të ardhurave të quajtur “Të ardhurat e urgjencës” 

sipas shembullit të Spanjës dhe Italisë, ku shumat ekzistuese u 

dyfishuan, pra 400 € për anëtari i parë i rritur; 200 € për çdo të rritur 

shtesë për familje, etj. Është interesante të theksohet se në 

por i nënshtrohej të ardhurave dhe kritereve sociale. Në 

vitin 2019, partia e krahut të djathtë Demokracia e Re 

familjes. Një person tjetër i njohur politik që ndërvepron me të 

ardhurat bazë është ish-ministri dhe ekonomisti grek, Yianis 

njoftimet e mëtejshme në shtypin grek, ish-Sekretari i Financave i 

SYRIZA e përshkroi idenë origjinale të UBI-së si 

(ND), rifuqi termin “Të Ardhura të Garantuara 

Universale”, të përdorur për herë të parë në vitin 2014; megjithëse, ai 

përshkruan një skemë shumë të ngjashme me "Të Ardhurat e 

Solidaritetit Social", 

Faza e dytë u imponua nga qeveria e re e SYRIZA-s e 

zgjedhur për herë të parë në vitin 2015. Pak muaj pas zgjedhjeve të 

janarit 2015, u vendosën masa shtesë të mirëqenies për të gjithë 

vendin. Më pas, në korrik 2016, “Të Ardhurat Bazë Universale” u quajt 

“Të Ardhurat e Solidaritetit Social”, aplikuar së pari në 30 bashki. 

 

 

 

 

 

 

Varoufakis, i cili drejton lëvizjen pan-evropiane DIEM25 dhe që 

themeloi së fundmi një parti të re të quajtur Mera25. Si ministër grek 

i financave, ai i propozoi Presidentit të Eurogrupit Jeroen Dijsselbloem 

në 2015: “Të vendoset një lidhje më e ngushtë midis kontributeve 

pensioneve. 

“neo-liberale”, duke akuzuar autorët për futjen e njerëzve në kurth. varfëria 

e vazhdueshme dhe inkurajimi i punës së padeklaruar.117 

  
  

112 Për shembull, midis 2008-2014, punësimi ra 19,5% në krahasim me 3,0% për Eurozonën (BE-19,https://data.oecd.org/ chart/ 6on9) dhe 1,7% për BE-27 dhe 

PBB/banor ra 13,9% në krahasim me një rritje prej 11,7% për Eurozonën (BE-19) dhe 5,1% për BE-27)(https://data.oecd.org/chart/6ona). 

 
113 https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf, faqe 46, paragrafi 4.3.4.38 

115 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-text/greek-finance-ministers-letter-to-the-  

eurogroupidUSKBN0LS0V520150224 

 
116 https://diem25.org/free-money-for-all/ 

  

117 https://tvxs.gr/news/ellada/theano-fotioy-sto-tvxsgr-elaxisto-eggyimeno-eisodima-i-ispaniki-lysi-kai-i-diki-mas-prot  

 

114 https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf, faqe 46, paragrafi 4.3.4.38 
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Fituesi i Çmimit Nobel për Ekonominë, Dr. Christoforos Pisaridis, 

publikoi së bashku me grupin e tij të punës një 

Pas përfundimit të bllokimit të parë në maj 2020, si pasojë e 

pandemisë Covid-19, ideja e UBI u bë shumë 

Të ardhurat bazë në akademi kjo për dy faktorë: i pari është se, si një parti e re në përgatitjen e ciklit 

të parë parlamentar, LMP duhej të paraqitej si një 

raport që përfshin rekomandime për ekonominë greke. 

118që vuri në lëvizje të gjitha forcat politike në Greqi. Raporti 

sugjeronte konsolidimin e të gjitha përfitimeve sociale në një, të cilat 

duhet t'u jepeshin personave me të ardhura të ulëta familjare, edhe nëse 

ishin të punësuar. Përfitimet e papunësisë, aftësisë së kufizuar dhe 

strehimit duhet të përjashtohen nga konsolidimi. SYRIZA pohoi në 

reagim se kjo politikë “përfitimi-konsolidimi” do të tkurte në fakt 

financimin e mbështetjes sociale në tërësi; do të hiqte të gjitha fondet 

në favor të shtresës së mesme për të rritur pak mbështetjen për të 

varfërit dhe shumë të varfërit.119 

më popullore se më parë. Gazetat kryesore botuan artikuj që 

“prezantonin” idenë tek publiku më i madh grek mjaft i pavetëdijshëm. 

Partitë kryesore politike dhe ekonomistët e mëdhenj filluan të bëjnë më 

shumë deklarata dhe t'i kushtojnë pak më shumë “përpjekje” në 

dialogun publik të ardhurave bazë se më parë. Pasi UBI ka qenë në dhe 

jashtë tryezës politike greke për disa vite tani, duket se koncepti më në 

fund po merr vrull në rrymën kryesore publike, por mbetet për t'u parë 

nëse kjo do të përkthehet në politika aktuale. 

Megjithatë, edhe para vitit 2012, të ardhurat bazë kishin qenë një 

temë në zhvillim në një nën kulture të vogël antikapitaliste. Rreth 

vitit 2009, koncepti u promovua për herë të parë në qarqet sociale 

akademike hungareze të majta nga aktivisti për të drejtat e strehimit, 

B.álint Misetics, dhe u debatua në Kolegjin e lidhur me Universitetin 

Corvinus për Studime të Avancuara në Teorinë Sociale (Tá 

rsadalomelméleti Kollégium – TEK) si pjesë e kurseve të tyre hyrëse mbi 

ambientalizmin. Misetics, e lidhur me LMP, gjithashtu redaktoi një 

botim të dedikuar për BI tëEsély( Chance), një revistë socio-politike 

në 2010,122si dhe një artikull të botuar rreth BI nëFordulat (Revolution), 

revista akademike e TEK.123Menjëherë pas kësaj, në vitin 2014, një 

grup akademikësh - i quajtur Life Working Group - publikuan një 

studim mbi modelin e mundshëm hungarez për zbatimin e UBI, të 

cilin e titulluan "Life dime".124Studimi 

subjekt politik serioz dhe i respektuar, dhe BI do të kishte qenë shumë 

radikale për këtë imazh. Në vend të kësaj ata bënë fushatë me një 

program mjaft të moderuar socialdemokrat. Së dyti, Misetics 

argumenton se organizatat e gjelbra në të cilat LMP u mbështetën në 

atë kohë, të fokusuara në çështjet globale (të tilla si ndarja globale e 

punës dhe prodhimi), në vend të atyre kombëtare; prandaj, edhe 

organizatat e gjelbra me prirje majtas e shpërfillën konceptin. 

 
Në janar 2013, anëtarët e LMP-së, të prirur nga e majta politike, 

vendosën të largoheshin nga partia dhe themeluan Párbeszéd. Pas 

ndarjes së mëvonshme, LMP mbështeti Iniciativën Qytetare 

Evropiane, por BI nuk u mor si pjesë e agjendës së tyre qendrore 

politike. Më në fund, Këshilli i tyre Politik Kombëtar vendosi kundër 

BI-së si flamurtar i fushatës me një shumicë të madhe. 

A mund të jenë të ardhurat bazë të gjelbra? Historia, 
u miratua nga eksperti i politikës sociale të krahut të majtë,    

e tashmja dhe e ardhmja e BI në lëvizjet dhe partitë e gjelbra hungareze 

 
 

Ferenc Büttl, Bence Tordai dhe Henriett Horváth 

Zsuzsa Ferge, si dhe György Surányi, ekonomist liberal dhe ish-

president i Bankës Kombëtare të Hungarisë. Ky i fundit pretendonte 

se BI jo vetëm do të parandalonte shpërbërjen totale të shoqërisë, 

por mund të ishte një kthesë historike në integrimin 

shoqëror.125Kështu, Grupi Punues Life filloi të lobojë të gjitha partitë 

opozitare në mënyrë që ato të miratojnë konceptin dhe ta përdorin 

atë për të fituar zgjedhjet e ardhshme më vonë gjatë vitit. Megjithatë, 

edhe pse disa nga politikanët e majtë të MSZP, LMP dhe Partisë së 

Gjelbër të sapoformuar – të quajtur Dialog për Hungarinë 

(Párbeszéd Magyarországért) – mbajti një qëndrim pozitiv për këtë 

çështje, BI nuk arriti në asnjë nga 

Párbeszéd 

 
Partia e dytë aktuale e Gjelbër në Hungari, Párbeszéd, u themelua në 

vitin 2013 pasi krahu i majtë i LMP vendosi të largohej nga partia. 

Párbeszépolitikani (dhe një nga autorët e këtij shkrimi), Bence Tordai, 

ish-anëtar i TEK- ut, e futi BI-në në diskurset e brendshme të partisë 

në pranverën e vitit 2014 pas zgjedhjeve parlamentare, ku Victor 

OrbáPartia FIDESZ fitoi mandatin e dytë radhazi. Debati i parë i madh 

rreth idesë së BI u mbajt gjatë kongresit të Párbeszéd në vjeshtë 2014. 

Që nga ajo pikë e tutje, Párbeszéd filloi ta quante veten si "partia e të 

Debutimi i të ardhurave bazë në diskurset  

hungareze 

 
Diskutimet e para publike kryesore 

 
Edhe pse ideja e të ardhurave bazë (BI) është shfaqur në aspektin e 

popullaritetit që nga vitet 1960, nuk ka pasur ndonjë diskurs 

domethënës mbi konceptin deri në fund të viteve 2000 në Hungari. Pas 

rënies së socializmit shtetëror në vitin 1989, vendi kaloi shpejt në 

sistemin kapitalist, duke iu nënshtruar shumë dogmës së meritokracisë. 

Kështu, ideja e një kompensimi mbi një bazë universale konsiderohet si 

një nocion jorealist i "parave pa pagesë" dhe, për rrjedhojë, ka pasur 

mbështetje 

BI u prezantua në diskursin e gjerë publik nga tendencat 

ndërkombëtare, përkatësisht si pjesë e Iniciativës Qytetare Evropiane, 

e quajtur “Filloni të ardhurat bazë të pakushtëzuara (UBI) në të gjithë 

BE-në” në vitin 2012. Iniciativa u mor nga Shoqata e Parë Hungareze 

për UBI që u themelua një vit më parë. Nisma u promovua gjithashtu 

nga László Andor, Komisioner i BE-së për Punët dhe të Drejtat Sociale 

në atë kohë, i cili argumentoi se UBI mund të jetë pjesë e një kuadri 

efektiv të politikave sociale që menaxhojnë pasojat e krizës ekonomike 

2008-2009. Ai pohoi se, “të ardhurat bazë mund të rigjallëronin 

ekonominë dhe do të nxisin fuqinë blerëse në zonat e largëta dhe të 

varfëra duke siguruar kërkesë më të madhe për aktorët ekonomikë 

lokalë”.120 

programet e tyre të fushatës. 
 

 

BI dhe partitë e gjelbra126 

 
LMP 

 
Partia e Gjelbër LMP u themelua në vitin 2009, një vit para zgjedhjeve 

të ardhshme parlamentare. Në vitin 2009 dhe 2010, Misetics ishte një 

anëtar me ndikim i partisë; megjithatë, BI nuk u prezantua kurrë në 

programin e tij. Ai atribuon 

 
 

ardhurave bazë". Në vitin 2015, Tordai, krahas studiuesve Gábor 

Scheiring dhe Miklós Sebők, publikoi një propozim për një skemë të të 

ardhurave bazë në Hungari, e cila u ndikua shumë nga "Life dime". Ajo 

kishte katër grupe të pranueshmërisë, më e larta që shërbente si pagë 

minimale neto. Burimet financiare do të vinin nga kapitali, konsumi, 

pasuria dhe tatimi progresiv mbi të ardhurat. Në modelin e tyre 

"humanist", vetëm 10-20% e hungarezëve do të ishin më keq, por të 

gjithëve do t'u sigurohet të paktën një standard i përshtatshëm 

jetese.127 

 

 

 

122  álint Misetics, “Egy radikálistëársadalompolitikai 

reformgondolat: Előszóaz Alapjövedelem – 

minimumjövedelem tematikus szá mhoz,” Esély 5 

(2010): 3-8. 

 

123 Bálint Misetics, “A kapitalizmuson túl,” Fordulat 11 (2010): 11-15. 
 

124  Létfüggetlen szakértőcsoport, “ALét: Ajánlat a magyar 

társadalomnak” (11 janar 

2014).http://let.azurewebsites.net/upload/ tanulmany.pdf 

(qasur më 26 shkurt 2021). 

shumë të vogël. Kështu, BI është konsideruar si një ide shumë radikale 

dhe me ndikim të gjerë në diskutimet publike deri vonë. Rrjedhimisht, 

nuk është çudi që BI në Hungari është kryesisht një koncept majtist. 

 
 

Duke hyrë në rrjedhën kryesore, nisma u mbështet edhe nga Partia 

Socialiste Hungareze (Magyar Szocialista Párt – MSZP) dhe partia e 

Gjelbër me emrin Politika mund të jetë e ndryshme (Lehet Mása 

Politika – LMP).121 

      

    

118 https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/growth_plan_2020-11-23_1021.pdf,  faqe  111 
125   “Alapjövedelmet adna mindenkinek a LÉT," Mandiner (11 janar 2014)https://mandiner.hu/cikk/

 

119 https://www.syriza.gr/article/id/101107/Th.-Fwtioy:-Eimaste-kathgorhmatika-antithetoi-me-th-sygchwneysh-twn-pronoiak- wn-epidomatwn-se-ena-eniaio-

Elachisto-Eggyhmeno-Eisodhma-poy-schediazei-h-kybernhsh-kai-tha-kalyptei-toys- akraiaftwchoys.html# 

 

120 LászlóAndor, “Jöna szociáështë minimumi?” Népszava (19 dhjetor 2013)https://nepszava.hu/1005953_jon-a-szocialis-minimum 

20140111_alapjovedelmet_adna_mindenkinek_a_let (qasur më 1 mars 2021). 

 
126 Shënim: Autorët e këtij artikulli janë të lidhur me Párbeszéd. Rrëfimi i tyre për pozicionimin e partive të gjelbra është pasqyrim i vlerësimit të tyre dhe nuk pasqyron 

opinionin e botuesve të këtij publikimi ose të Fondacionit Evropian të Gjelbër. 

(qasur më 25 shkurt 2021). 
127  Gábor Scheiring, Miklós Sebők, Bence Tordai, “Të ardhurat bazë si strategji transformuese e një realisti”, në Conny Reuter (ed.), 

121 Babett Oroszi, “Ingyenpénzt adna a munkanélkülieknek az LMPés az MSZP,” 24.hu (18 gusht 2013)https://24.hu/belfold/ 2013/08/18/ingyenpenzt-adna-a-

munkanelkulieknek-az-lmp-es-az-mszp-is/ (qasur më 27 shkurt 2021). 

Reformat strukturore progresive: Propozime për reformat evropiane për të reduktuar pabarazitë dhe për të promovuar punë, rritje dhe investim 

social (Brusli). & Oficyna Wydawnicza Aspra, 2015.): 103-116. 
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“Në përgjithësi, BI ka 
qenë në një trajektore të 
dobët në Hungari, por që 

nga viti 2015, ajo ka 
filluar ngadalë të 

depërtojë në rrjedhën 
kryesore. Kështu, e 

ardhmja e saj mund të 
jetë shumë më e 

ndritshme.” 

 
 
 
 
 

Në vitin 2020, Ferec Büttl dhe Miklós Kis publikoi një përditësim të 

studimit të vitit 2015, me titullTë ardhurat bazë 2021: Rruga drejt 

sigurisë! përshtatjen e skemës me pagat aktuale, të financuara nga 

sistemi aktual i taksës së sheshtë personale.128Në këtë mënyrë, 

autorët mund të tregonin se zbatimi i të ardhurave bazë ishte i mundur 

në sistemin aktual të taksave, "dmth, vetë Viktor Orbań mund ta 

zbatonte atë nesër, nëse do të vendoste".129Që nga viti 2015, 

Párbeszéd ka paraqitur ndryshime në buxhetin vjetor në parlament, 

duke përfshirë prezantimin e BI. 

 

 

Skemat pilot të BI  
 

Në vitet e fundit, Párbeszéd pati njëfarë suksesi me zbatimin e disa 

versioneve të BI në nivel komunal. Në mars 2015, në komunën 

Zugló,Budapest, kryebashkiaku i atëhershëm Gergely Karácsony 

prezantoi një skemë të të ardhurave minimale. Kjo e ardhur bazë e 

kushtëzuar nuk ishte një transfertë parash universale dhe as emetuar 

automatikisht. Përkundrazi, vendasit e kualifikuar duhej të aplikonin 

për të. Familjet me më pak se 23,000 HUF (65 €) të ardhura neto mund 

të marrin shumën shtesë.130Skema e të ardhurave minimale ishte mjaft 

e suksesshme dhe, me kalimin e kohës, arriti në disa nga shtresat 

sociale më të privuara.131Aplikimi për skemën ka qenë i vështirë për 

shkak të kritereve strikte të pranueshmërisë dhe informacionit të 

pamjaftueshëm të ofruar nga autoritetet; megjithatë, programi është 

vlerësuar i suksesshëm nga komuna. 

 
Një përpjekje më e fundit për BI u prezantua nga kryetari dhe Pá 

rbeszéd politikani Márta V. Naszályi në një rreth të Budapestit në prill 

2020 si përgjigje ndaj krizës Covid-19. Në kuadër të skemës së BI të 

“menaxhimit të krizës”, të ardhurat e gati 400 vendasve në nevojë u 

plotësuan deri në një shumë të caktuar për tre muaj. Megjithatë, rrethi 

nuk është përfaqësues për shumë rrethe të tjera pasi është relativisht 

i pasur dhe ka një popullsi relativisht të vogël. Kështu, mbetet për t'u 

treguar se si mund të funksionojë skema në rrethet më të varfra. 

Megjithatë, këto mësime të nxjerra mund të përfitojnë nga zbatimi i të 

ardhurave bazë të pakushtëzuara dhe të transferuara automatikisht në 

rrethe të tjera në të ardhmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pse të majtë; pse jo jeshile?  

 
Diskursi aktual hungarez i BI-së u ngrit nga fakti se shoqëria jonë 

aktuale kapitaliste "e bazuar në punë" ka në fakt më shumë anëtarë 

jashtë sesa në fuqinë punëtore. Ka më shumë njerëz që janë studentë, 

pensionistë ose me pushim të lehonisë, etj. sesa anëtarë aktivë të 

fuqisë punëtore.132 Njëkohësisht, shteti i mirëqenies është shpërbërë 

sistematikisht gjatë pesë dekadave të fundit. Sot, shteti nuk është në 

gjendje të arrijë ata që kanë më shumë nevojë, dhe për këtë arsye 

zbatimi i politikave të reja dhe inovative sociale është i domosdoshëm. 

Të ardhurat bazë në këtë kontekst premtojnë të sigurojnë jetesën e të 

gjithëve në komunitetin e caktuar, duke përmbysur krizën sociale dhe 

madje edhe erozionin e demokracisë. Në vitin 2015, Scheiring dhe 

Tordai deklaruan se në vend që të punojnë për të mbijetuar, njerëzit 

duhet të kenë nevojat e tyre bazë, duke u mundësuar atyre të punojnë 

ose të studiojnë.133 

 
Në përgjithësi, BI mbështetet kryesisht nga grupe të krahut të majtë, si 

në sferën politike ashtu edhe në atë akademike. Diskursit mbi BI-në i 

mungon një narrativë e Gjelbër; ai nuk është i lidhur me qëllimet e 

qëndrueshmërisë apo ruajtjen e klimës. Kjo për shkak të zhvillimit 

historik të lëvizjes së gjelbër në vend, e cila mori hov në vitet 1980, 

pjesërisht në kundërshtim me regjimin socialist. Prandaj, që atëherë, 

koncepti i solidaritetit dhe pikëpamjet kritike ndaj kapitalizmit 

mungojnë ende në këto qarqe të Gjelbërta. Për rrjedhojë, të ardhurat 

bazë nuk janë futur në axhendat e tyre. 

 

2022: Pika kthese për BI? 

 
Cila është e ardhmja për BI në Hungari? Duket sikur baticat po 

ndryshojnë. Klima aktuale politike – ndoshta shumë për shkak të 

krizës Covid-19 – po pranon gjithnjë e më shumë BI. Në pranverën 

e vitit 2022, Hungaria po përballet me zgjedhjet e ardhshme 

parlamentare. Me kontrollin e medias nga FIDESZ dhe sistemin 

gjyqësor, legjislativ dhe zgjedhor, të gjitha partitë e tjera janë të 

detyruara të hyjnë në koalicion dhe të përballen së bashku me partinë 

qeverisëse. Palët që tani i referohen vetes si "dem- 

  

128 Ferenc Büttl dhe Miklós Kis, Alapjövedelem 2021:Úta biztonságba (Budapest: Modern Magyarországért Alapítvány, 2020). 

 
129 Po aty. 8. 

 
130 Bálint Misetics, et al. "Koncepcio a zugloí peńzbeli szociaĺis ellat́ aśok at́ alakit́ aśaŕa," Budapest Szakpolitikai ElemzőIntézet, 26 shkurt  

2015, 6-9.http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_Zuglo_koncepcio_20150226.pdf?fbclid=IwAR188u- 

COk2ReH6zGFNH-RPElTgWFgXUAjfTi5Bidg-NVdJyJO-1dOTS (qasur më 28 shkurt 2021) 
 

131 Tamás Molnár, et al. “Második monitorimi jelentésa zuglói szociálistëámogatási rendszerről,” Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet, 15 

dhjetor 2017, 7.http://www.budapestinstitute.eu/BI_Zuglo_Masodik_monitoring_jelentes_final.pdf? 

fbclid=IwAR1eqqnSF5C7LuTqPN3U0dvV8rUqufPKiOluYCbD5jJvjhQrIxUv8TGY-R (qasur më 2 mars 2021). 

 
132  Shihni “Gyorstájékoztató:Foglalkoztatottság,  2021. janarár”, KSH.https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2101.html (qasur më 1 

mars 2021). 

 
133  Scheiring dhe Tordai (ed.), Biztos Alap: Javaslat a magyarországi alapjövedelem bevezetésére (Budapest: MegúkorrikóMagyarországért 

Alapítvány, 2015): 1 
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opozita okratike” po hartojnë një program të përbashkët politik. 

Pyetja është nëse të ardhurat bazë mund të futen në axhendën e 

koalicionit. Në përgjithësi, është evidente se klima aktuale politike në 

Hungari është gjithnjë e më e hapur ndaj idesë së BI (sipas një 

studimi të fundit, 80% janë në favor të saj)134dhe duket se shumica e 

partnerëve të koalicionit po bëhen gjithnjë e më të ndjeshëm ndaj tij. 

Për shembull, në gjysmën e dytë të vitit 2020, partia liberale 

Momentum bëri fushatë për të ardhura minimale prej 100,000 HUF 

për të gjithë qytetarët gjatë krizës. Megjithatë, mbetet për t'u parë se 

cili model i BI-së mund të pranohet nga të gjitha partitë opozitare. 

Leja Universale e Autonomisë (UAA): E  

ardhmja e Gjelbër e BI? 

shërbimet bazë.137Në terma afatshkurtër, BI kuptohet si një agjent 

potencial i përkohshëm për transformimin nga sistemi ynë kapitalist 

i orientuar drejt rritjes ekonomike në një shoqëri të qëndrueshme, të 

gjelbër dhe "të bazuar në lumturi". BI mund të nxisë një ndryshim 

paradigme nga fetishimi ynë i punës në një shoqëri "pas punës". 

Vincent Liegey, pjesë e lëvizjes franceze për derritje – i cili aktualisht 

është aktiv në Hungari – dhe ekonomistja ekologjike Alexandra Kötë 

dyja favorizojnë shërbimet bazë universale ose kompensimin në 

vend të transfertave të thjeshta të parave. Në një nivel praktik, si 

shoqëria hungareze në tërësi, ashtu edhe partitë e tjera opozitare 

janë më të hapura ndaj kësaj sesa ideja e dhënies së "parave falas". 

Sipas kësaj skeme, të gjithë do të kishin akses në shërbime cilësore si 

arsimi dhe kujdesi shëndetësor, si dhe strehimi. Përveç kësaj, shteti 

mund të sigurojë një sasi të kufizuar të shërbimeve falas, ndërkohë 

që do të taksonte shumë mbikonsumin.138 

qendër arsimore që shpërndan prodhime në komunitetet ushqimore 

të Budapestit. 

Në përgjithësi, BI ka qenë në një trajektore të dobët në Hungari, por 

që nga viti 2015, ajo ka filluar ngadalë të depërtojë në rrjedhën 

kryesore. Kështu, e ardhmja e saj mund të jetë shumë më e 

ndritshme. Ka një mbështetje në rritje që e mbështet atë, perceptimi 

i tij po largohet nga të qenit radikal, idealist apo abstrakt dhe për 

shkak të krizës sociale dhe ekonomike të shkaktuar nga Covid-19, 

popullariteti i tij është edhe më në rritje. Për më tepër, ka një 

potencial të madh në derritje me bazë në Hungari 

qarqet akademike dhe aktiviste për të zhvendosur BI nga një koncept 

thjesht majtist në aE gjelbër- i majtë. Lidhja e derritjes,  

qëndrueshmërisë dhe një koncepti BI progresiv social mund ta bëjë 

Hungarinë një pioniere në sferën e Gjelbër Evropiane. Vendi posedon 

si kapacitetin intelektual për të ndërtuar një program politik, ashtu 

edhe karakteristikat sociale dhe mjedisore për t'i shërbyer zbatimit të 

"të ardhurave bazë të gjelbra".140 

Edhe pse një nga partitë hungareze të gjelbra e ka quajtur veten si 

"partia e të ardhurave bazë", ajo e ka bërë këtë bazuar në parimet 

e saj të krahut të majtë dhe jo për shkak të ndonjë ambjentalisti. Pyetja 

është nëse ekziston një mundësi për një koncept BI me fokus në 

qëndrueshmëri. Megjithatë, diskursi mbi një BI të Gjelbër nuk është 

i 

 

Pyetja mbetet nëse ka ndonjë perspektivë për ta transformuar 

ekonominë hungareze në këtë model alternativ. Të dy studiuesit 

mendojnë se Hungaria (dhe Evropa Lindore në përgjithësi) kanë një 

shans më të madh për të kaluar nëpër një  tranzicion të derritjes dhe 

zbatimin e UAA. Köves argumenton 

Të ardhurat bazë në Holandë 

Alexander de Roo & Jan Atze Nicolai 

paprecedentë në vend; më konkretisht, në rrethet e lëvizjes së 

degritjes. Koncepti i derritjes kritikon logjikën e kapitalizmit globalist 

dhe ndjekjen e tij të pafundme të rritjes ekonomike dhe materiale, e 

cila çon në shfrytëzimin dhe keqtrajtimin e njerëzve dhe planetit. Është 

një proces i transformimit rrënjësor politik dhe social që redukton 

përdorimin e energjisë dhe burimeve  në  të  gjithë shoqërinë, duke 

përmirësuar njëkohësisht cilësinë e jetës; duke i zhvendosur vlerat 

tona të përbashkëta drejt kujdesit, solidaritetit dhe 

autonomisë.135Aktivistët dhe studiuesit e 

se burimet natyrore të vendit dhe statusi i tij gjeopolitik e bëjnë atë 

një kandidat ideal për të pritur një program pilot. Hungaria mund të 

jetë afër të qenit e vetë-qëndrueshme bujqësore, gjë që mund të 

ndihmojë në nxitjen e sistemeve alternative ekonomike lokale. Po 

kështu, argumenton Liegey, Evropa Lindore ka një avantazh tjetër: 

solidaritetet joformale dhe shkëmbimet ushqimore dhe mallrash të 

tjera jo të bazuara në para janë ende praktikë shumë më e 

zakonshme sesa në Evropën Perëndimore, megjithëse rëndësia e 

tyre ka ardhur në rënie.139Duke u ndërtuar mbi këto marrëdhënie, 

është më e 

Një histori e shkurtër e diskutimeve mbi të ardhurat bazë në 

politikën holandeze 

Në vitin 1977, Partia Politike e Radikalëve (PPR; një nga partitë 

themeluese të GroenLinks) ishte partia e parë e përfaqësuar në 

Parlamentin kombëtar që vendosi të ardhurat bazë në Manifestin e 

saj partiak. Aty qëndroi deri në formimin e GroenLinks, rreth viteve 

1989-1991. Në vitin 1985, Këshilli Shkencor për Politikat Qeveritare 

(holandisht: WRR) publikoi një raport që mbron të ardhurat bazë të 

Nga fundi i viteve 1980 deri në vitin 1996, diskutimi i brendshëm 

vazhdoi brenda Partisë së Gjelbër derisa udhëheqja e saj propozoi 

kompromisin e mëposhtëm: gjysmën e të ardhurave bazë, që quhej 

"Foot 

Income" (holandisht: Voetinkomen). Në këtë kohë, një nga 

bashkautorët (AdR) argumentoi për një ndryshim për një "të ardhura 

me dy këmbë", duke theksuar se "vetëm me dy këmbë mund të 

kërcesh në një trampoline". Fatkeqësisht, kjo ide u mposht shumë 

ngushtë, me 201 me 200 vota. 

lëvizjes së derritjes mbrojnë prioritizimin e mirëqenies sociale dhe 

ekologjike në vend të ndjekjes së fitimeve të 

lehtë të rishpikësh konstruktet sociale rreth shkëmbimeve jo të 

bazuara në para. Sipas Liegey, për kalimin në një mënyrë jetese 

pjesshme prej 450 FL (tani 500 €).141 Në parti të tjera, si Partia Socialdemokrate, PvDA, 

pati një diskutim të gjallë edhe për të ardhurat bazë. 

korporatave, mbiprodhimit dhe mbi konsumit, dhe synojnë të 

ndryshojnë nocionin e njerëzve për rritjen ekonomike.136 

Për studiuesit e degritjes, koncepti i lejes universale të autonomisë 

(UAA) përfaqëson mjetin për të siguruar një mënyrë jetese të denjë 

dhe modeste për të gjithë në të njëjtën mënyrë si BI për ata të krahut 

të majtë. Qasja përbëhet nga një sërë skemash si UBI, të ardhura 

maksimale të kufizuara dhe akses falas në 

 

 

të qëndrueshme në Hungari dhe për zbatimin e kornizës së UAA, 

është e rëndësishme të mbështeten sistemet alternative ekonomike 

lokale. Ekziston një nën kulturë e vogël, por në rritje, një rreth i lëvizjes 

bazë radikale të majtë, të cilët kanë instaluar disa projekte pilot. Një 

shembull i mirë është Cargonomia, një formacion i një numri 

ndërmarrjesh sociale, duke përfshirë një fermë perimesh organike 

dhe komunitetin e qëndrueshëm bujqësor 

Partitë e tjera kryesore themeluese të GroenLinks ishin 

CPN (partia komuniste) dhe PSP (Partia Socialiste Pacifiste). CPN 

ishin skeptike për të ardhurat bazë dhe PSP ishte e ndarë.Negociatori 

i PPR-së në atë kohë, Bram van Oijk, nuk bëri presion që BI të 

përfshihej në manifestin e parë zgjedhor të GroenLinks në 1989. 

Meqenëse nuk u shty këtu nga van Oijk, ideja nuk u njoh më parë nga 

partia deri sa shumë vite më vonë. 

 
Meqenëse negociatori i PPR-së, Bram van Oijk, nuk kërkoi që të 

ardhurat bazë të përfshiheshin në manifestin e parë 

Mbrojtësit e të ardhurave bazë-përfshirë ish- 

ministrat-arriti rreth 40% të votave në konferenca të shumta partiake. 

 
Në vitin 1994, formimi i të ashtuquajturit Koalicioni i Purpurt-PAARS 

(qeveria e parë e koalicionit në Holandë pa Kristian Demokratët)-

negociatorët e partisë liberale të krahut të djathtë, VVD, dhe 

socialdemokratët, PvdA, propozuan një futje të ngadaltë të një 

skeme të të ardhurave bazë, por ideja nuk u miratua kurrë nga 

drejtuesit e partive përkatëse. 

134 Zsolt Papp, “Tetszene a magyaroknak az alapjövdelem," Népszava (21 shtator 2020)https://nepszava.hu/3092683_tetszene-a- 
zgjedhor të GroenLinks në vitin 1989, kjo ide nuk arriti. 

magyaroknak-az-alapjovedelem (qasur më 28 shkurt 2021). Që nga vitet 1990, diskutimi mbi të ardhurat bazë u 

Holandë është zvogëluar, pasi prosperiteti ekonomik u 

135 Giorgos Kallis etj. "Hulumtimi mbi Degrowth", Rishikimi Vjetor i Mjedisit dhe Burimeve 43 (2018): 292. 

 
136 Vincent Liegey dhe Anitra Nelson, Exploring Degrowth: Një udhëzues kritik, (Londër: Pluto Press, 2020), 20-21. 

 
137 Po aty. 134. 

 
138  Hugo Carton, “Le revenu d'Existence: Pour des sociétés libres etégalitaires”, Instituti Momentum, (tetor 2013): 5. Në dispozicion: https:// 

www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2013/10/Le-revenu-d'existence.pdf 

 
139 Joe Smith dhe Petr Jehlicka, “Qëndrueshmëria e qetë: mësime pjellore nga kopshtarët produktivë të Evropës”, Journal of Rural Studies 

32 (2013): 148–157. 

rrit dhe nivelet e papunësisë u ulën. 
 
 
 

140  Për këtë ese u zhvilluan intervista me Vincent Liegey, themelues i lëvizjes franceze të degrowth-it; ish-deputeti i Gjelbër, Benedek Já vor; Párbeszéd deputeti, 

Bence Tordai; ekonomistja ekologjike, Alexandra Köves; Nënkryetari i qarkut 8, Gábor Eröss, dhe Bálint Misetics, Strehimi dhe të Drejtat Sociale Zyrtare për 

kryebashkiakun e Budapestit. 

 
141 https://english.wrr.nl/binaries/wrr-eng/documents/reports/1985/05/22/safeguarding-social-security/Summary-Safeguarding- social-security.pdf 
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Një diskutim i ri për të ardhurat bazë në Holandë duke filluar në 

2014  

 
Ajo që ringjalli diskutimin mbi të ardhurat bazë në Holandë ishte 

botimi i "Gratis Geld" (Paratë Falas), një libër nga Rutger Bregman 

në vitin 2014 dhe disa programe në televizion. Ajo që shtoi 

gjallërinë e këtij diskutimi ishte referendumi zviceran në qershor 

2016 në kombinim me planet për eksperimente në shkallë të gjerë në 

Kanada142dhe Finlanda. 

Në konferencën e partisë GroenLinks në dhjetor 2016, u sollën dy 

amendamente: i pari, për të futur të ardhurat bazë brenda tetë 

viteve; dhe i dyti për të kryer një eksperiment në shkallë të gjerë të të 

Llogaritjet e blerjeve u bazuan në 200,000 familje dhe treguan se 

futja e të ardhurave bazë 2.0 do të kishte efektet e dëshiruara 

progresive ku ata me të ardhura të larta do të kontribuonin më shumë 

në të ardhurat e tyre të përgjithshme: 20% e fundit do të ishte më mirë 

me 20% dhe 20% më e lartë e fituesve do të humbnin rreth 10%. 

Megjithatë, raporti deklaroi gjithashtu se papunësia vullnetare 

mund të rritet me 8%. Ndoshta jo për t'u habitur, kjo shifër e një rritjeje 

të mundshme të papunësisë prej 8% dominoi pasqyrimin e shtypit. 

Megjithatë, në një shoqëri hipotetike me të ardhura bazë, 

papunësia ka shumë të ngjarë të ketë një kuptim krejtësisht të 

ndryshëm kur krahasohet me sistemin tonë aktual. Shumë 

eksperimente në mbarë botën kanë treguar se të rinjtë do të 

studionin 

 
më gjatë, se prindërit e rinj do të merrnin më shumë kohë 

Ekziston mundësia që të Gjelbrit, Liberalët e majtë D66 dhe Social 

Demokratët të përfshihen në negociatat e qeverisë me partinë liberale 

të Mark Rutte dhe partinë Christen Demokratike. 

 
Zhvendosja e pozicionit zyrtar të shumë partive politike holandeze në të 

ardhurat bazë nuk është befasuese kur shikohet opinioni publik në 

Holandë: në ditët e sotme, ka pak më shumë njerëz në favor të të 

ardhurave bazë (36%) sesa ka njerëz kundër saj (32 %). Kryesisht janë 

votuesit e majtë 

në favor të të ardhurave bazë, megjithëse 25% e votuesve për VVD-në 

liberale, partia e kryeministrit Mark Rutte, mbështesin gjithashtu të 

ardhurat bazë. Votuesit e krahut të djathtë janë tani më të pavendosur 

për konceptin e të ardhurave bazë pas gjetjeve të I&O në 

2020.144Mbetet për t'u parë nëse UBI mund të bëhet një koncept i 

rrymës kryesore politike në Holandë në të ardhmen. 

ardhurave bazë, të ngjashëm me atë të planifikuar në Finlandë. E para 

u refuzua, ndërsa e dyta mori 80% të mbështetjes. Ky sukses çoi në 

një marrëveshje koalicioni që deklaronte se "Komunat lokale janë të 

lira të eksperimentojnë me të ardhurat bazë". Meqë GroenLinks 

vendosi të mos merrte pjesë në këtë qeveri dhe partitë e tjera nuk 

ishin në favor të idesë, ajo vdiq shpejt. Në atë kohë, sondazhet 

treguan se 40% e popullsisë (kryesisht votuesit e majtë) ishin pro të 

ardhurave bazë dhe 45% (kryesisht votuesit e djathtë) kundër. Duhet 

theksuar se kjo ishte një rritje e fortë e votave në 

me fëmijët e tyre të porsalindur. dhe se punët me të ardhura 

të ulëta do të duhej të paguheshin më mirë. Megjithatë, këto 

aspekte u neglizhuan nga zyrtarët e qeverisë së CPB-së në 

komunikimin e tyre publik. 

 
Udhëheqja e GroenLinks si dhe publiku u trondit nga rritja e 

mundshme prej 8% e papunësisë vullnetare dhe kështu u larguan nga 

ideja bazë e të ardhurave. Ky vendim nuk mund të ndryshohej me 

një votim 96% gjatë kongresit të GroenLinks 2020, i cili i kërkoi 

udhëheqjes të propozonte një ndryshim në të ardhurat bazë 2.0. 

Sipas këtij amendamenti, skema do të ishte bërë në shënjestër në 

Të ardhurat bazë në Norvegji | Të ardhura bazë universale për 

qëndrueshmëri 
 

Kjell Magne Fagerbakke 

 

 
 

 
Fitoni kredibilitet demokratik çmimi social në formën e uljes së konsumit. Ajo që duhet të shmangim 

është që ata që janë në gjendje më të keqe 

favor të të ardhurave bazë. 

 
 

Për të rritur mbështetjen për konceptin, OJQ Basic Income Union 

(holandisht: “Vereniging Basisinkomen”) mori iniciativën për të bërë 

llogaritjet për  ndikimin  e  të ardhurave bazë tek njerëzit më të 

cenueshëm në shoqëri. Propozimi i tyre ishte një e ardhur bazë e€635 

për çdo të rritur,€300 për dy fëmijët e parë dhe€600 për çdo familje. 

Një person i vetëm do të merrte€1,235 të ardhura bazë dhe një çift do 

të merrte 1,870 €. 

 
Organizata e financuar nga shteti për këshilla buxhetore Nibud 

ekzaminoi tërësisht modelin (të gjithë të rriturit marrin 600 € dhe 

secila familje 600 €) dhe zbuloi se të papunët afatgjatë do të fitonin 

midis€22 dhe€200, në varësi të numrit të fëmijëve për familje. 

Menjëherë pas kësaj, organi qeveritar, CPB-i cili bën të gjitha 

llogaritjet financiaro-ekonomike për qeverinë- mori iniciativën për të 

llogaritur modelin e të ardhurave bazë 2.0, i cili vijon si i tillë: modeli 

mund të financohet nga një rritje e tatimit mbi të ardhurat prej 50% 

për shumicën dërrmuese të popullsisë dhe 75% për ata që fitojnë më 

shumë. Në krahasim, nivelet aktuale të taksave janë përkatësisht në 

37% dhe 49,5%. 

 
 

 

vend që të ishte e pakushtëzuar, në atë që 20% më e lartë e fituesve 

nuk do të merrnin të ardhura bazë. 

 

Në përgatitjen e zgjedhjeve të marsit 2021143, një debat politik për të 

ardhurat bazë po vazhdonte brenda GroenLinks në lidhje me 

manifestin e ardhshëm zgjedhor. Për shembull, një ndryshim që 

sugjeron një të ardhur bazë të pjesshme prej€500 u mund nga afër. 

Megjithatë, një tjetër amendament – i cili sugjeronte realizimin e të 

ardhurave të plota bazë në tetë vjet – mori shumicën. 

Interesant është fakti se udhëheqja e partisë u rrëzua me këtë rezultat 

dhe të ardhurat bazë u bënë pjesë e fushatës për zgjedhjet kombëtare 

të 17 marsit 2021. 

 
 

Aktivitetet aktuale të të ardhurave bazë në parti të tjera 

holandeze 

 
Përveç GroenLinks duke përfshirë të ardhurat bazë në programin e saj 

politik, partia e krahut të majtë, Liberal D66, gjithashtu bëri fushatë për 

të ardhura bazë në formën e një takse negative mbi të ardhurat. Partia 

Socialdemokrate, PvdA, është në favor të eksperimenteve të të 

ardhurave bazë në nivel lokal. 

 
Dhe partia e të Drejtave të Kafshëve tani po kërkon një eksperiment 

në shkallë të gjerë, njësoj si ai i kryer në Finlandë. 

Më pak konsum është mënyra për të arritur ekologjinë e 

qëndrueshme. Ky arsyetim është i lehtë për t'u kuptuar, por disa pjesë 

të zgjidhjes janë ndoshta kundër intuitive. Për të krijuar besueshmëri 

të mjaftueshme demokratikekur formohet një shoqëri me konsum të 

reduktuar, ka shumë argumente që vënë në dukje se barazia më e lartë 

është shumë e rëndësishme. 

Mënyra më e thjeshtë për ta arritur këtë është nëpërmjet një pagese 

në para në formë të të ardhurave bazë universale (UBI). 

 

 
Të gjithë duhet të paguajnë çmimin për ndryshimin  

 
Ndryshimet e thella strukturore në shoqëri janë të nevojshme për të 

reduktuar gjurmën në natyrë dhe klimë. Ky ndryshim mund të arrihet 

duke hequr privilegjet që lejojnë sjellje destruktive mjedisore dhe 

duke përdorur masa të synuara në zonat që ofrojnë efektin më të mirë. 

 
Për të reduktuar gjurmët në burimet natyrore, synimi i atyre me të 

ardhura të larta për të rregulluar sjelljen e tyre është thelbësor si ata- 

mesatarisht-përdorin shumë më tepër burime natyrore sesa ato me të 

ardhura të ulëta. Por përfundimisht, nuk ka rëndësi se kush-qofshin të 

varfër apo të pasur-përdorin më shumë burime natyrore. E vetmja gjë 

që ka rëndësi është përdorimi i përgjithshëm i burimeve natyrore. 

Ndryshimi i motivuar ekologjikisht për të reduktuar gjurmën tonë të 

karbonit dhe, në përgjithësi, shterimi i burimeve natyrore mund të 

ketë nevojë jo vetëm për një çmim aktual në formën e taksave të 

karbonit, por edhe një 

paguajnë një çmim më të lartë (financiar dhe social) se pjesa tjetër e 

shoqërisë, sepse, përndryshe, pabarazia rritet dhe mund të çojë në 

tensione sociale. 

 
Në rrugën drejt shoqërisë së qëndrueshme nevojiten reforma të 

rëndësishme. Për njerëzit me të ardhura të ulëta, edhe çdo ulje e vogël 

e standardit të jetesës është ose shumë e vështirë ose thjesht e 

papranueshme. Nga ana tjetër, është gjithashtu sfiduese t'u heqësh 

njerëzve privilegjet e tyre në një shoqëri, një nga elementët kryesorë 

ndërtues të së cilës është përshpejtimi dhe rritja e vazhdueshme. 

 

 

Pabarazia i jep formë jetës dhe i jep formë politikës  
 

Raporti “Vdekja e parakohshme nga sëmundjet jo të 

transmetueshme”, (Instituti Norvegjez i Shëndetit Publik i përditësuar 

më 16 maj 2019) zbulon disa informacione interesante, por të 

trishtueshme mbi lidhjen midis situatës sociale dhe jetëgjatësisë. 

Statusi socio-ekonomik në lindje përcakton një ndryshim në 

jetëgjatësinë deri në 14 vjet. Nuk ka gjasa që nëse nevojat bazë do të 

mbuloheshin nëpërmjet të ardhurave bazë, statusi socio-ekonomik do 

të përmirësohej në fund të shpërndarjes dhe do të zvogëlohej periudha 

prej 14 vjetësh. 

 
Ky dhe studime të ngjashme mund t'i nxisin politikanët që të trajtojnë 

problemin e pabarazisë sociale dhe financiare duke arritur te shkaqet 

rrënjësore të këtyre çështjeve. Në një botë të 

142 https://www.bbc.com/worklife/article/20200624-canadas-forgotten-universal-basic-income-experiment 

143 Artikulli në fjalë është shkruar para zgjedhjeve në Holandë nga 15 deri më 17 mars 2021. 144https://www.ioresearch.nl/actueel/basisinkomen-nu-meer-voor-dan-tegenstanders/ 
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kushtet klimatike katastrofike me një rritje mesatare globale prej më 

shumë se 1.5°Celsius, shoqëri të qëndrueshme dhe funksionale siç i 

njohim ne, është e vështirë të imagjinohen. Megjithatë, për të marrë 

mbështetje të gjerë dhe të fortë shoqërore për një tranzicion të vërtetë 

socio-ekologjik, d.m.th.., në formën e një marrëveshjeje të re të gjelbër 

që meriton emrin, barazia sociale do të jetë çelësi. 

 
 

Prezantimi i Ministrisë së Financave, apo një  

rrëfim i ri 

 
Ministria e Financave e Norvegjisë publikon rregullisht raporte për 

shpërndarjen e të ardhurave në vendin tonë dhe kështu-dikush mund të 

mendojë-adreson pabarazinë sociale të paktën në një farë mënyre. 

Megjithatë, ministria arrin disi të përshkruajë pabarazitë drastike në një 

mënyrë që nuk shkakton drejtpërdrejt shqetësim. Këto raporte 

përmbajnë këshilla që sjellin në rastin më të mirë përmirësime të vogla 

për familjet me të ardhura të ulëta dhe kështu humbasin objektivin e 

tyre për të theksuar pabarazitë më të mëdha të shoqërisë sonë dhe për 

të propozuar veprime efektive për t'i reduktuar ato. 

 
Në vitin 2018, presidenti francez Emmanuel Macron prezantoi një lloj 

takse karboni që çon në një rritje të çmimeve për karburantet dhe mallrat 

e tjera që lidhen me një gjurmë të lartë të CO2, të cilat nuk ishin të 

përballueshme, dhe si rrjedhim të papranueshme për shumë njerëz në 

Francë. Futja e taksave të karbonit pa kompensimin e duhur social 

shkaktoi kështu një reagim të fortë mbarëkombëtar të udhëhequr nga 

lëvizja e Jelekëve të Verdhë. Në pranverën e vitit 2019, Norvegjia përjetoi 

një trazirë të ngjashme politike me origjinë nga rritja e tarifave rrugore 

dhe tarifat e mbipopullimit, të cilat panë partinë e re kundër tarifave, 

Veprimi Popullor – Jo për më shumë tarifa rrugore (FNB), duke fituar rreth 

10% të votave në zgjedhjet rajonale.145Kjo sugjeron që narrativa e 

nevojshme për një Marrëveshje të Re të Gjelbër duhet të adresojë 

barazinë sociale. Duket e arsyeshme për çdo qeveri (dhe kështu edhe për 

qeverinë norvegjeze) të marrë në konsideratë kompensimin social kur 

tatohen emetimet e karbonit në mënyrë specifike dhe burimet natyrore në 

përgjithësi. Në këtë këndvështrim, është e vështirë të imagjinohet se si një 

qeveri mund  të  ndërmarrë  veprime  vendimtare për të përballuar sfidat e 

krizave klimatike dhe varfërimin e burimeve natyrore pa krijuar më parë 

një tampon social. 

 

Përfitimet sociale justifikohen me të drejtën për të marrë para të 

mjaftueshme për të mbuluar nevojat e thjeshta. Një e ardhur bazë 

universale mund të sigurojë mjaftueshëm për të mbuluar shpenzimet 

bazë të jetës, ndërsa në të njëjtën kohë thjeshton një përzierje komplekse 

të mjeteve të tjera të politikës sociale. UBI premton të eliminojë stigmën 

që lidhet me testimin e mjeteve dhe sjelljes dhe në vend të kësaj ofron 

një qasje dinjitoze ndaj sigurimeve shoqërore: pakushtëzimi. Perspektiva 

e të ardhurave të garantuara për të mbuluar shpenzimet bazë ofron siguri 

financiare dhe në këtë mënyrë ndryshon gjendjen aktuale financiare të 

të gjithë anëtarëve të shoqërisë. Për nga natyra e tij, UBI është një kat 

social që vazhdon të jetë pjesë e të ardhurave shtesë nga puna e paguar,  

dhe në këtë mënyrë rrit pagat e ulëta. Me të ardhura bazë, të gjithë do të 

jenë të pajisur më mirë për të përmbushur taksat e sheshta mjedisore 

dhe shoqëria do të jetë më fleksibël nga ana sociale për të bërë 

ndryshimet e nevojshme për t'u bërë e qëndrueshme. Nuk është rastësi 

që vendet me sistemet më të forta të mirëqenies kanë edhe ekonomitë 

më të forta. 

 
 
 

UBI është një modernizim i sistemit tatimor  

 
Norvegjia ka, për një kohë të gjatë, një sistem tatimor progresiv. Kështu, 

ata me të ardhura më të larta paguajnë më shumë taksa jo vetëm në terma 

absolute, por edhe në raport me të ardhurat e tyre. UBI zgjeron fushën 

e taksimit progresiv duke përfshirë ata pa të ardhura. Prandaj, për 

Norvegjinë, burimi i financimit mund të balancohet monetarisht nga një 

vinç rishpërndarjeje që rregullon diferencat e pagave. Studentët në 

Norvegji e gjejnë veten në një situatë relativisht të mirë ekonomike, por 

një UBI do të përbënte një përmirësim të madh. Qasja nuk ka kuptim 

vetëm nga një këndvështrim social, por edhe ekonomik: arsimi mund 

dhe ndoshta duhet të konsiderohet si një investim në rritjen e të 

ardhurave tatimore në të ardhmen. Sipas numrave të publikuar nga 

Byroja Norvegjeze e Statistikave (SSB), në Norvegji, ka një hendek 

ekonomik në rritje midis brezave. Në 20 vitet e fundit, raporti i të 

ardhurave ndërmjet atyre mbi 35% në shpërndarjen e të ardhurave 

kundrejt më poshtë është rritur nga 1.3 në 1.7. Një UBI mund ta ulë këtë 

raport në 1.4. Çfarë deficiti demokratik i jep 

mundësi themelore në jetë. Sigurisht, kjo barazi bazë është e mirë edhe 

për ekonominë. 

 

 

Shpërblimi i klimës me profilin e konsumit social  

 
Kontribuesit më të mëdhenj në konsumin e karbonit dhe ndotjen e 

mjedisit duhet të mbajnë barrën më të madhe. Një taksë karboni ose 

mjedisore rrit çmimin e çdo produkti ose shërbimi që kontribuon në 

ndryshimet klimatike dhe kështu krijon shumicën e të ardhurave nga 

ata njerëz që ndotin më shumë mjedisin. Megjithatë, nëse të ardhurat e 

përgjithshme të krijuara në këtë mënyrë shpërndahen në mënyrë të 

barabartë midis të gjithë anëtarëve të shoqërisë, mekanizmi ka një efekt 

kompensues: ata me një mënyrë jetese miqësore me mjedisin janë 

përfitues neto dhe ata me një gjurmë më të madhe karboni janë 

kontribues neto në sistem. Për shembull, energjia e lirë luan një rol jo 

margjinal në krizën ekologjike me të cilën po përballemi. Çmimet më të 

larta të energjisë janë të nevojshme për të kapërcyer këtë krizë. 

Reduktimi i konsumit të energjisë dhe përdorimi më i zgjuar dhe si  

rrjedhim i reduktuar i mallrave janë dy hapa të rëndësishëm drejt një 

shoqërie të qëndrueshme. Çmimet e energjisë janë lehtësisht të 

rregullueshme përmes një skeme shpërblimi për klimën. Por, në të 

njëjtën kohë, ne duhet të sigurohemi që rritja e kostove të energjisë 

mund të përballohet për gjendjen më të keqe në shoqëri. Taksa e 

karbonit dhe shpërndarja e barabartë e të ardhurave shoqëruese 

("tarifa dhe dividentët") dhe UBI janë dy instrumente të thjeshta 

financiare që duhet t'i përdorim për ta sjellë ekonominë tonë në një 

rrugë të qëndrueshme pa përjashtuar askënd. 

 

 

Domosdoshmëri e jetës ose thjesht prioritet  
 

Rritja e tarifave rrugore është një shembull i mirë që tregon vështirësitë 

e masave të marra për të reduktuar emetimin e përgjithshëm të karbonit. 

Taksat e rrugëve nuk janë pjesë e shpenzimeve bazë të jetës në një 

kuptim të ngushtë, por janë thelbësore për shumë njerëz (me të ardhura 

të ulëta) në zonat rurale ku transporti publik nuk është i disponueshëm. 

Idealisht, një UBI megjithatë do të kontribuojë në rritjen e aftësisë për 

të paguar dhe mund t'u japë njerëzve mundësinë për të negociuar 

propozime të tjera për zgjidhje pa makina. 

Më e rëndësishmja, UBI krijon një ekonomi dinamike me hapësirë për 

ndryshim pa prodhuar vazhdimisht humbës të rinj. Është koha për të 

trajtuar problemet strukturore të shoqërisë. Kur masat mjedisore për të 

mirën e të gjithëve krijojnë zemërim të jashtëzakonshëm, ne duhet të 

zbulojmë shkaqet e sakta që çojnë në protesta për të shmangur një 

përgjigje siç kemi parë me lëvizjen e Jelekëve të Verdhë në Francë. 

Nëse politika mjedisore përfundon me polarizim dhe ndarje të madhe, 

mund ta keni të vështirë të ndryshoni gjendjen shpirtërore. UBI 

ndërton besimin në shoqëri dhe, për rrjedhojë, i bën reformat më pak 

të diskutueshme.   

 

Në kërkim të kthimit në "parajsë"  

 
 

Nëse dikush do të pyeste se si mund të arrijmë qëndrueshmërinë, 

përqendrimi në qëllime specifike së shpejti mund të jetë prioritet se si 

mund t'i arrijmë ato. Megjithatë, disa mendime utopike dhe argumente 

të lidhura me to mund të jenë shumë të vlefshme gjatë rrugës. Nuk 

duhet pritur që në këtë mënyrë të bëhen të gjitha pyetjet dhe as të 

jepen të gjitha përgjigjet, por që një proces i tillë përsëritës dhe krijues 

mund të zbulojë shumë opsione të dobishme për të bërë hapa në 

drejtimin e duhur. Nuk duhet të synojmë më pak se “parajsë” (në 

kuptimin e një klime unike të qëndrueshme si në Holocen dhe në 

kuptimin e një natyre të larmishme dhe të shëndetshme). Pyetja më 

e madhe është se si struktura e sotme shoqërore mund të krijojë një 

lëvizje shoqërore që na çon në këtë utopi. Nuk është absurde të 

ndjekësh ëndrrën e "parajsës" siç përshkruhet më sipër; është 

absurde të mos e ndjekësh atë: status quo-ja dhe drejtimi në të cilin 

po shkojmë është shkatërrues për natyrën dhe njerëzimin. Sot, ne 

jemi në situatën fatlume që njohim nivelin e qëndrueshmërisë së 

planetit dhe si rrjedhim e dimë se çfarë sasie të CO2 dhe gazeve të 

tjera serrë mund të emetojmë ende për të qëndruar brenda kufijve që 

lejojnë kushte të jetesës në shumicën e vendeve në tokë. Nuk po flas 

për ndonjë optimizëm të paargumentuar në lidhje me zgjidhjet 

teknologjike kundër ndryshimeve klimatike në kuptimin e gjeo-

inxhinierisë. E kam fjalën për ndryshimin shoqëror që duhet të ndodhë 

për të qëndruar brenda kufijve që na dikton shkenca. Është një 

çështje sociale dhe jo teknologjike se si të qëndrojmë brenda kufijve 

ekologjikë dhe të krijojmë një hapësirë të drejtë sociale për njerëzit. 

 
 
      
 

një shoqërie ky zhvillim mund të çojë në spekulime; megjithatë,  

 
 
 
 

A mund të ndryshojë humor një dysheme e 

përbashkët 

mund të ruajë zgjidhjet e vjetra shumë më gjatë se sa e dëshirueshme, 

nëse ruajtja e natyrës ka nevojë për një paradigmë të re. 

  

ekonomike? Të ardhurat bazë do të mbulojnë shpenzimet për nevojat bazë, si 

lëvizshmëria, ushqimi, strehimi dhe energjia. Sipas avokates së UBI 

Është sa pragmatike dhe e drejtë të tatohen mallrat dhe shërbimet në 

lidhje me çmimin e tyre bazë dhe jo në lidhje me të ardhurat e personit 

që e blen atë. Përqindja e shpenzimeve parësore në raport me të 

ardhurat e përgjithshme është e lartë për njerëzit me të ardhura të ulëta 

dhe anasjelltas. Nëse paratë për të mbuluar “kostot për të qenë gjallë” 

dhe rrjedhimisht të ardhurat bazë do t'i jepeshin çdo anëtari të shoqërisë, 

ky problem nuk do të zgjidhej, por do të zbutej shumë. 

Hilde Latour, UBI do të kontribuojë në përmbushjen e 11 nga 17 

objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm (SDGs). Të ardhurat bazë, në një 

farë mënyre, mund të shihen si një shpërndarje nga teprica që ne të gjithë 

krijojmë përmes përpjekjeve sociale vullnetare që bëjmë. Jean Ann 

Kochevar vlerëson vlerën e kësaj pune në më shumë se 21 dollarë në orë 

në 2012 dhe ilustron vlerën e lartë që puna vullnetare i jep shoqërisë 

sonë146. Një sistem me siguri për të gjithë është një shoqëri ku të gjithë 

kanë të barabartë 

 
  

145 https://www.theguardian.com/world/2019/sep/08/road-rage-norway-goes-to-polls-split-over-environmental-policies 
 

146 https://thebusinesstimes.com/value-of-volunteering-acts-small-and-large-priceless/ 
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Të ardhurat bazë në Poloni 
 

 

Ewa Sufin-Jacquemart 

 
 

 

 

Konteksti i përgjithshëm  

 

 
Polonia iu nënshtrua, si vendet e tjera postkomuniste, një transformim 

të thellë të sistemit politik dhe ekonomik në 1989/1990, duke lëvizur 

nga një ekonomi shtetërore socialiste me një sektor privat margjinal 

dhe një sistem shërbimesh publike të zhvilluara mirë dhe të lira ose 

falas në një sistem kapitalist me ekonomi të tregut të lirë. 

 
Për arsye historike, Polonia ndoqi modelin amerikan, në vend të 

modelit të shteteve të mirëqenies evropiane perëndimore. 

Transformimi ishte i shpejtë, me shumë vështirësi e tragjedi njerëzore 

e shoqërore; Privatizimi masiv i ndërmarrjeve shtetërore u shoqërua 

me një ristrukturim të thellë të shumë firmave dhe me rënien e të 

tjerave. Në veçanti fermat shtetërore thjesht u likuiduan pa ndonjë 

program të mbështetjes sociale për punëtorët e bujqësisë; të gjithë 

gjigantët e industrisë së fortë, si metalurgjia, u mbyllën ose u ndanë 

në shumë subjekte private me shkurtime masive të vendeve të 

punës. E rëndësishme është se papunësia pa një sistem të 

mjaftueshëm të mbrojtjes sociale detyroi krijimin e shumë bizneseve 

të vogla dhe konsolidimin gradual të tyre. Në këtë këndvështrim, 

sipërmarrja, shkathtësia dhe zgjuarsia e biznesit vlerësoheshin dhe 

vlerësohen shumë, 

 
Politika e re sociale e prezantuar në vitet 1990 në Poloni bazohej 

kryesisht në mekanizmat e tregut dhe u realizua, si politikat e strehimit, 

nëpërmjet kredive, ose nëpërmjet të gjitha llojeve të trajnimeve dhe 

ndihmave për të filluar një biznes. Kështu, njerëzit që përfitonin nga 

ndihma sociale nga shteti apo pushteti vendor u stigmatizuan dhe iu 

hoq dinjiteti. Pavarësisht papunësisë së lartë në dekadën e parë pas 

rënies së perdes së hekurt, nuk është zhvilluar asnjë sistem i përfitimeve 

të drejta të papunësisë – proporcionale me të ardhurat dhe të ofruara 

në periudha mjaft të gjata për të gjetur sërish punë. Përfitimet familjare 

janë aq të ulëta sa janë praktikisht të parëndësishme në  buxhetet  e  

familjeve dhe e njëjta gjë vlen edhe për përfitimet e strehimit të 

rezervuara për njerëzit në skajin më të ulët të shpërndarjes së të 

ardhurave. Sistemi i mbrojtjes sociale u bë armiqësor ndaj aplikantëve, 

 
 
 
 
 
 
 

E majta postkomuniste u transformua në lëvizjen socialdemokrate dhe 

fitoi popullaritet të madh disa vite pas ndryshimit të regjimit në vitin 

1990. Popullariteti i socialdemokratëve u ul pas prezantimit të 

reformave shumë neoliberale dhe ata gradualisht humbën mbështetjen 

elektorale derisa nuk mundën të rifutet në parlament në vitin 2015 për 

katër vjet. 

 
Koalicioni i ri konservator, i udhëhequr nga partia Ligj dhe Drejtësi 

(PiS), fitoi zgjedhjet kombëtare të vitit 2015 me premtimin për të futur 

një shtesë për  fëmijë  të  quajtur "500+" prej 500 PLN në muaj (rreth 

120 €) për çdo fëmijë, me përjashtim të e para. Qeveria e zgjeroi 

programin për fëmijën e parë para zgjedhjeve presidenciale të vitit 

2020. 

Këto ditë po diskutohet për një rivlerësim sepse paga minimale është 

rritur që nga viti 2015, ndaj shtesa për fëmijë duhet të përshtatet për të 

mbajtur rëndësinë e saj proporcionale në buxheti familjar – por edhe 

për shkak se çmimet e shportës parësore të shpenzimeve familjare 

janë rritur si pasojë e rritjes së çmimeve të energjisë. 

 
 
 

Të ardhurat bazë universale në debatin publik  
 

Në një kontekst të tillë të përgjithshëm, para vitit 2020, të ardhurat 

bazë universale diskutoheshin kryesisht në qarqet akademike dhe më 

tepër jashtë rrjedhës kryesore në Poloni. Nuk u diskutua për UBI brenda 

autoriteteve politike kombëtare, edhe kur raporti i shkurtër “Të ardhurat 

bazë të pakushtëzuara” u përgatit në vitin 2018 nga Zyra e Analizës, 

Dokumentacionit dhe Korrespondencës së Senatit (dhoma e lartë e 

parlamentit), i cili nuk përmbante rekomandime. ; vetëm një rishikim i 

teorive, eksperimenteve të mëparshme dhe opinioneve të ekspertëve. 

Nuk ka pasur asnjë debat në Senat për këtë temë. 
 

Një grup ekspertësh u formua disa vite më parë (i regjistruar si shoqatë 

në 2016): Rrjeti Polak i të Ardhurave Bazë147, i cili mblodhi (kryesisht) 

akademikë dhe studiues në fushat e shkencave sociale dhe të 

ekonomisë. Ai u bë vendi i shkëmbimit dhe debatit për shumicën e 

specialistëve polakë që merren me këtë temë. Udhëheqësit janë Prof. 

Ryszard Szarfenberg, Dr. Maciej Szlinder dhe Dr. Jacek Warda (autor i 

artikullit të parë shkencor mbi UBI në Polon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Shoqëria polake nuk 

është gati për një 

UBI, por të ardhurat 

bazë kanë më shumë 

mbështetës dhe 

shumë më tepër 

interes mediatik në 

2021 se kurrë më 

parë që nga kriza 

Covid-19.” 

  
 

147https://www.dochodpodstawowy.pl/ 
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Temat kryesore të diskutuara në rrjet kishin të bënin me konceptin e të 

ardhurave minimale të garantuara të pakushtëzuara dhe universale 

(Minimalny Dochód Gwarantowany, MDG), i zhvilluar nga Dr. Jacek 

Warda, i cili do të zëvendësonte, si UBI, shumë përfitime të tjera sociale 

që i nënshtrohen kushtëzimit. Një ide tjetër që është diskutuar është 

koncepti i një pagash të garantuar të jetesës (Gwaratowane Minimum 

Życiowe, GMZ), konceptuar nga Jarosław Wocial. GMZ është një debit 

i rinovueshëm në një kartë debiti të veçantë që i dorëzohet çdo qytetari. 

Të dy konceptet synojnë të mbështesin njerëzit në kohë krize dhe 

vështirësish të përkohshme. 

 
Në fund të vitit 2018, Maciej Szlinder botoi librin “Të ardhurat bazë të 

pakushtëzuara”148, i cili përshkruante konceptin e UBI dhe debatin rreth 

tij. Libri shkaktoi disa debate fillestare në vitin 2019; për shembull, një 

debat i transmetuar drejtpërdrejt i publikimit u organizua nga Shoqëria 

Ekonomike Polake149. Libri dhe ideja e UBI-së u mbështet nga një 

gazetar i njohur i majtë, RafałUeś,dhe u kundërshtua fuqishëm nga disa 

ekonomistë neoliberalë, si Arkadiusz Sieroñdhe Jan Cipiur. 

 
Në vitin 2019, Dr. Jacek Warda dhe Wojciech Kłosowski 

(bashkëthemelues i Partisë së Gjelbër Polake) zhvilloi një modul arsimor 

për shkollat e mesme, të aksesueshëm për mësuesit në mbarë vendin, 

të titulluar "Para për të gjithë?" e cila u zbatua në provincën e Lublinit. Si 

pjesë e këtij moduli, studentët dhe mësuesit mësuan rreth idesë së një 

UBI dhe diskutuan argumentet në favor dhe kundër tij.150. 

 
Për sa i përket partive politike, vetëm një parti e majtë, Partia Razem, 

arriti të tërheqë vëmendjen e medias duke mbështetur idenë e një UBI 

(Dr. Maciej Szlinder është folësi i partisë në këtë temë). Partia e Gjelbër, 

Partia Zieloni, ka përfshirë të ardhurat bazë të pakushtëzuara në 

programin e saj, por nuk ka marrë shumë mbulim në shtyp në këtë 

drejtim. Në vitin 2020, 

në mediat kryesore polake dhe disa gazetarë të njohur të radios 

filluan të ftojnë dhe diskutojnë konceptin e UBI me ekonomistë dhe 

aktivistë të politikave sociale. EuroAktiv. pl, obserwatorfinansowy.pl 

(vëzhgues financiar), radio TOK-FM, Hallo Radio, prestigjiozja Krytyka 

Polityczna (think-tank i majtë dhe drejtues i opinionit) u përfshinë në 

këtë debat. 

Gazeta Wyborcza publikoi një raport të gjatë online mbi iniciativën e 

shoqatës “Mein Grundeinkommen” në Gjermani, ku mbështetësit 

dhurojnë për t'i lejuar një personi të zgjedhur rastësisht të ardhurat 

bazë prej 1200 € në muaj për një vit. Në fillim të vitit 2021, shtëpia 

botuese “Krytyka Polityczna” botoi librin “Të ardhurat bazë” të 

ekonomistit britanik Guy Standing dhe e promovoi librin përmes 

intervistave me autorin në media të ndryshme. 

 
Përpara se libri të dilte në treg, Instituti Ekonomik Polatik (PIE) 

prezantoi raportin "Të ardhurat bazë - Një ide e re për një shtet të 

mirëqenies?" i cili prezantoi opinionet e polakëve në lidhje me një UBI. 

87% e të anketuarve nuk e dinin saktësisht se çfarë ishte një UBI; 51% 

mbështetën prezantimin e tij në parim; 30% mbështetën futjen e tij 

nëse shoqërohet me rritje të taksave; dhe 28% mbështetën futjen e të 

ardhurave bazë, edhe nëse do të duhej të shkurtoheshin disa përfitime 

aktuale sociale. 

 
 

 
Konkluzione 

 
Shoqëria polake nuk është gati për një UBI, por të ardhurat bazë kanë 

më shumë mbështetës dhe shumë më tepër interes mediatik në 2021 

se kurrë më parë që nga kriza Covid-19. Vetëm një parti tjetër e majtë, 

Partia Razem, së bashku me të Gjelbërit kanë përfshirë UBI në 

programet e tyre, por debati brenda Partisë së Gjelbër është intensiv 

dhe është larg arritjes së një konsensusi për këtë çështje. 

Prandaj, partia e Gjelbër polake nuk është një aktor aktiv në 

Të ardhurat bazë në Skoci 
 

Peter Ryan 
 

 

 
Pandemia e Covid-19 ka bërë që shumë në Skoci të rishqyrtojnë rastin 

për të ardhurat bazë universale (UBI) si një mjet për të siguruar 

nevojat themelore të popullit të Skocisë. Gjatë pandemisë, Mbretëria 

e Bashkuar (MB) ka përdorur një sërë ndërhyrjesh të synuara për 

të mbështetur njerëzit që kanë qenë të paaftë për të punuar për 

shkak të masave shëndetësore dhe të sigurisë, por të gjitha këto nuk 

kanë arritur mbrojtjen universale. Kjo ka bërë që shumë njerëz të 

humbasin mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, siç janë 

3 milionë taksapaguesit e vetëpunësuar që janë bërë të njohur si "Të 

Përjashtuarit". Ai gjithashtu ka ekspozuar padrejtësinë në zemër të 

sistemit të sigurimeve shoqërore në Mbretërinë e Bashkuar (Kredia 

Universale). Ky sistem është krijuar për t'i detyruar njerëzit të bëjnë 

çfarëdo pune që është në dispozicion në vend që të fokusohen në 

mirëqenien e tyre. Kjo ka bërë që fëmijët të jenë të uritur dhe një 

rritje të përdorimit të bankave ushqimore. Ky sistem i dështuar ka bërë 

që shumë në shoqëri të pyesin nëse ka një mënyrë më të mirë për 

të ofruar mbrojtje sociale. Ajo ka çuar në thirrje të rinovuara për 

futjen e të ardhurave bazë plotësisht të financuara si një sistem më i 

thjeshtë dhe më i drejtë që do t'i parandalojë njerëzit të humbasin 

mbështetjen. 

 
 

"Ndërsa bota kërkon mënyra për t'u rikthyer më mirë nga kjo krizë 

globale, Skocia është në pozitë të mirë për të marrë një rol udhëheqës 

botëror në zhvillimin e qasjeve të reja radikale që ofrojnë një rrjet të 

vërtetë sigurie për njerëzit më të cenueshëm në shoqëri," Alison 

Johnstone - Zëdhënësi i Sigurimeve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
të mos jetë një sistem me dy nivele që përfshin disa, por përjashton 

të tjerët bazuar në shtetësinë e tyre. Prandaj, politika e partisë është të 

mbështesë një UBI të paguar për ata që banojnë në Skoci për të 

paktën një vit dhe që synojnë të mbeten rezidentë të përhershëm në 

Skoci. 

 
Të Gjelbrit skocez mendojnë se UBI do të jetë një forcë e çlirimit 

ekonomik, duke ofruar zgjedhje personale dhe liri në mënyrën se si 

njerëzit e Skocisë jetojnë jetën e tyre. Kjo është në kontrast me sistemin 

aktual të sigurimeve shoqërore, i cili varfëron ata që mbështeten në 

të. Të Gjelbrit skocez mendojnë se nëse do të prezantohej një UBI që 

do të vendosej në një normë që plotësonte nevojat themelore të një 

individi, ai mund të kishte një ndikim jashtëzakonisht pozitiv në 

shëndetin, mirëqenien, varfërinë dhe pabarazinë e marrësve 

individualë. Si rezultat, gjatë gjithë pandemisë, të Gjelbrit skocez kanë 

bërë fushatë aktive në mbështetje të UBI-së, duke përdorur webinare 

dhe fushata elektronike për të siguruar që UBI të hyjë në diskursin 

politik kryesor.151. 

 
Vizioni i të Gjelbërve Skocezë për një UBI është ai që është: 

 

Paguhet individualisht - kjo është në kontrast me skemën e Kredisë 

Universale të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, e cila merr parasysh 

të ardhurat e familjes. Pagesa e të ardhurave bazë për një individ 

siguron që askush të mos mbetet i varur ekonomikisht nga dikush 

tjetër; 

fondacioni politik i Gjelbër, Fundacja Strefa Zieleni, organizoi një sërë 

debatesh si pjesë e projektit ndërkombëtar të Fondacioni Evropian i 

Gjelbër 

diskurs. Në debatin publik në Poloni, njerëzit janë skeptikë – nëse jo 

kritikë – ndaj UBI-së për shumë arsye: së pari, pyetja 

Shoqërore të të Gjelbërve Skocezë. Vlerëson punën e papaguar - skema aktuale e Kredisë Universale 

është krijuar për të "paguar punën" dhe për t'i bërë presion njerëzve 

 “Ndryshimi i mentalitetit – Dialogu i shoqërisë civile rreth UBI, 

drejtësia sociale dhe ndikimi klimatik”, duke ringjallur si debatin publik 

rreth UBI dhe debati i brendshëm brenda Partisë së Gjelbër. 

 
 

 

Ringjallja e debatit si pasojë e krizës Covid-19 

 

 
Interesi i publikut të gjerë për UBI u rrit me krizën sociale të shkaktuar 

nga pandemia Covid-19. Masat e njëpasnjëshme kundër krizës nuk iu 

përshtatën nevojave në rritje të shoqërisë dhe përkeqësimit të situatës 

ekonomike të grupeve të ndryshme shoqërore. Për herë të parë u 

shfaqën artikuj mbi UBI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 Bezwarunkowy dochód podstawowy, PWN, 2018 

për financimin e UBI-së (nga vijnë paratë?); së dyti, frika nga një 

“transformim” i ri pas përvojës së dhimbshme të transformimit social dhe 

ekonomik të viteve 1990. Dhe, së fundi, premtimi i shtesës mbi  500  

fëmijë  ka  ndihmuar partinë konservatore PiS të vijë në pushtet. Në ditët 

e sotme, vihet në pikëpyetje nëse kjo ndihmë ka ulur efektivisht 

varfërinë; për më tepër, që atëherë, PiS ka dobësuar në mënyrë drastike 

dhe të papranueshme demokracinë dhe sundimin e ligjit polak në vend. 

Me këtë, duket se ka një re të errët mbi potencialin për një politikë sociale 

ambicioze: “blerja” e mbështetjes së votuesve dhe heqja e pushtetit 

autoritar. 

UBI ka qenë një objektiv i kahershëm i politikës së Partisë së Gjelbër 

Skocez (Të Gjelbërit Skocez). Megjithatë, mbështetja afatgjatë e të 

Gjelbërve skocezë për UBI nuk e ka penguar partinë të bëjë rishikime 

të rregullta të politikës bazuar në mësimet nga eksperimentet e 

shumta të UBI që po zhvillohen globalisht. 

 
Rishikimi i fundit i madh i politikës së tyre të UBI nga të Gjelbërit skocez 

ishte në vitin 2018, kur ajo u shndërrua nga një "Të ardhura qytetare" 

në një të ardhur bazë të vërtetë universale. 

Ky ndryshim u mbështet nga një shumicë dërrmuese në 

konferencën e partisë 2018. Ndryshimi u mendua i nevojshëm pasi 

anëtarët e partisë mendonin se një UBI duhet të jetë universale dhe 

nuk duhet të përjashtojë njerëzit që kanë bërë shtëpinë e tyre në 

Skoci, por mund të mos jenë "qytetarë". 

Partia mendonte se UBI duhet të përdoret për të ndihmuar në 

ndërtimin e një shoqërie kohezive që vlerëson çdo anëtar dhe 

për punësim me pagesë. Njerëzit që bëjnë punë të papaguar, si për 

shembull kujdesi për një të afërm të ngushtë, mund të marrin më pak 

si rezultat. Në të kundërt, të Gjelbrit skocez e shohin UBI-në si një 

pagesë që vlerëson punën e papaguar dhe mbështet ata që kanë 

përgjegjësi përkujdesjeje; 

 
Vendosur në një nivel të paktën mjaftueshëm të lartë për t'i lejuar 

njerëzit të sigurojnë nevojat e tyre bazë, duke përfshirë ushqimin, 

veshjen dhe ngrohjen, vetëm nga UBI. Një nga mësimet e 

koronavirusit është se çdo anëtar i shoqërisë është i prekshëm nga një 

goditje e papritur ekonomike; 

 
Nuk do t'i nënshtrohet testimit të mjeteve, nuk është i tatueshëm dhe 

nuk do të ketë asnjë kërkesë për të punuar ose për të kërkuar punë 

në mënyrë aktive. 

  

149 https://www.youtube.com/watch?v=VZrqIxdCqaM&feature=youtu.be 151     https://greens.scot/news/scotland-can-lead-the-world-with-universal-basic-income-pilot 
 

150 https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/cww/zmieniajacy-sie-swiat/11052,02-A-2-Pieniadze-dla-kazdego.html 
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Sidoqoftë, prezantimi i një UBI nuk është diçka që mund të bëhet në 

izolim. Shkalla me të cilën vendoset një UBI skoceze dhe shkalla e 

taksimit të zbatueshme për burimet e tjera të të ardhurave, do të 

duhet të jetë objekt i një studimi të detajuar, duke përfshirë 

eksperimentet reale të UBI në një kontekst skocez, përpara 

prezantimit. Nga analiza aktuale, nivelet e taksimit të drejtpërdrejtë ka 

të ngjarë të rriten për çdo të ardhur të fituar përveç pagesës së UBI. 

 
Ndërsa besohet se njerëzit me të ardhura të ulëta dhe të mesme do të 

jenë fitues neto sipas sistemit të propozuar, kjo ka nevojë për hetime 

të mëtejshme. Kjo është arsyeja pse të Gjelbrit skocez mirëpresin 

kërkimet në UBI, siç është studimi i fundit i fizibilitetit për të ardhurat 

bazë të qytetarëve (CBI) në Skoci. Ky studim u botua në tetor 2020 

dhe ishte rezultat i punës 2-vjeçare nga 4 këshilla skocezë152 (Fife, 

North Ayrshire, City of Edinburgh dhe Glasgow City) – së bashku me 

NHS Health Scotland dhe Shërbimin e Përmirësimit – për të parë nëse 

një pilot CBI ishte i dëshirueshëm dhe çfarë forme duhet të kishte. 

Qeveria Skoceze e mbështeti studimin duke ofruar £250,000 financime 

për këtë eksperiment. 

 

Studimi i fizibilitetit153rekomandoi një studim pilot 3- vjeçar të CBI. 

Qëllimi i pilotit 3-vjeçar do të ishte matja e ndikimit të një CBI në një 

kontekst skocez. Studimi i fizibilitetit rekomandoi që CBI e përdorur 

në pilot duhet të jetë: 

 
3 Një pagesë në para – jo një pagesë në natyrë si kupon; 

 
3 Periodike - paguhet rregullisht (javore, dyjavore ose mujore); 

 

3 Individuale – pagesa individuale për të rritur, me pagesa të 

fëmijëve për prindërit (zakonisht nënën); 

 
3 Universale – i paguhet totalit të popullsisë brenda zonës së 

studimit pa testime të mjeteve ose kufizime sipas moshës, 

të ardhurave ose karakteristikave individuale; 

 

 
3 E pakushtëzuar - e marrë si e drejtë. 

Për më tepër, studimi i fizibilitetit rekomandoi kryerjen e pilotimit në 

dy zona dhe pagesën e CBI-së për të gjithë komunitetin në të dyja 

zonat. Dallimi midis dy fushave do të ishte se në një zonë CBI do të 

vendosej në një 'nivel të ulët', në përputhje me pagesat aktuale të 

sigurimeve shoqërore, dhe një në një 'nivel të lartë', bazuar në 

Standardin e të Ardhurave Minimale. Megjithatë, studimi thekson se 

asnjë pjesëmarrës nuk duhet të jetë i pafavorizuar financiarisht, 

kështu që do të nevojitet kujdes për të siguruar që askush të mos 

përjetojë dëm (financiar ose ndryshe) nga pjesëmarrja. 

 
Studimi i fizibilitetit u mirëprit nga të Gjelbrit skocez. Duke reaguar 

ndaj publikimit të raportit, Alison Johnstone tha: “Ky studim fizibiliteti 

tregon se pavarësisht nga sfidat për futjen e të ardhurave bazë 

universale në Skoci, të vendosura në një normë adekuate, do të kishte 

një ndikim potencialisht jashtëzakonisht pozitiv në shëndet, mirëqenie 

dhe varfëri. dhe pabarazia në një kohë kur pabarazitë po ekspozohen 

nga kriza aktuale e shëndetit publik.” 

 

Megjithatë, sipas marrëveshjes aktuale të transferimit154, studimi nuk 

mund të drejtohet nga qeveria skoceze dhe qeveria lokale skoceze 

pa mbështetjen e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar; në veçanti, ai 

i Departamentit për Punë dhe Pensione (DWP – agjencia e sigurimeve 

shoqërore në MB) dhe HMRC (autoriteti tatimor i MB). Në kohën e 

shkrimit, nuk ka asnjë mbështetje brenda këtyre agjencive apo 

Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të inicuar studimin pilot. 

 
Ndërsa të Gjelbrit skocez me siguri po udhëheqin çështjen për UBI në 

Skoci, në të gjithë spektrin politik, ka mbështetje në rritje për UBI. Në 

të vërtetë, në debatin e lidershipit zgjedhor skocez më 30thmars 

2021155, katër nga pesë liderët e partive që morën pjesë në debat thanë 

se ose mbështesin UBI-në ose mbështesin gjyqet e UBI-së gjatë 

parlamentit të ardhshëm. Mbështetja për UBI erdhi nga drejtuesit e 

Partisë Kombëtare Skoceze, Partisë Laburiste dhe Liberal 

Demokratëve, përveç Lorna Slater, bashkë-drejtuese e të Gjelbërve 

Skocezë. E vetmja parti që kundërshtoi UBI-në ishin Konservatorët, të 

cilët aktualisht formojnë qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar. 

 
Nuk është vetëm midis politikanëve që ka mbështetje në rritje për UBI 

brenda Skocisë. Kuvendi i Qytetarëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Skocisë bëri një rekomandim në mbështetje të UBI në tetor 2019156. 

Kjo mbështetje në mesin e popullatës së përgjithshme ka çuar në 

deklarata më të guximshme në mbështetje të UBI nga politikanë 

skocezë, si Nicola Sturgeon, Ministri i Parë i Skocisë, i cili tha se "ka 

ardhur koha" për UBI në Skoci në një konferencë për Covid-19 në maj. 

2020157. Ajo shtoi se “përvoja e virusit dhe pasojat ekonomike të kësaj 

më kanë bërë shumë, shumë më fort të mendoj se është një ide që 

ka ardhur koha”. 

 
Megjithatë, si me shumë debate të tjera politike në Skoci, debati rreth 

UBI kthehet në çështjen e pavarësisë skoceze nga Mbretëria e 

Bashkuar. Siç bëhet e qartë nga Studimi i Fizibilitetit të CBI, sipas 

marrëveshjes aktuale të transferimit, qeveria skoceze nuk ka 

kontrollin e nevojshëm mbi taksat ose sigurimet shoqërore për të filluar 

një pilot UBI; shumë më pak fuqia politike për të prezantuar UBI-në si 

politikë. Këto kompetenca janë të rezervuara për qeverinë e 

Mbretërisë së Bashkuar, kështu që nuk do të ishte e mundur të futej 

UBI në Skoci pa mbështetjen e tyre. Ndërsa qeveria skoceze shpreson 

për "diskutime konstruktive" me qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar 

mbi UBI, kancelari (ministri i financave), Rishi Sunak, ka thënë se 

qeveria e Mbretërisë së Bashkuar "nuk ishte në favor të të ardhurave 

themelore universale".158. Pra, ashtu si me pjesën më të madhe të 

politikës skoceze, qeveria e Mbretërisë së Bashkuar (e cila mbështetet 

vetëm nga një pakicë e vogël votuesish skocezë) është gjithnjë e më 

shumë jashtë hapit me njerëzit dhe politikanët e Skocisë. 

Siç tha Lorna Slater në debatin e udhëheqjes zgjedhore skoceze në 

mars 2021, "të Gjelbërit skocez janë të përkushtuar të punojnë drejt 

UBI-së dhe do të mbështesin gjykimet e saj në parlamentin e 

ardhshëm". E vetmja gjë që pengon një gjyq të UBI në Skoci duket të 

jetë qëndrimi i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. 

 
Të Gjelbrit skocez janë të përkushtuar për të futur UBI në Skoci. 

Ndërsa Skocia nuk ka aktualisht fuqitë ligjore për të prezantuar një 

eksperiment të vërtetë UBI në Skoci, partia do të vazhdojë të 

mbështesë çdo studim dhe simulim që kryhet për të kuptuar 

ndikimet e prezantimit të UBI. Zgjedhjet e majit 2021 panë një numër 

rekord të MSP-ve të Gjelbër159të zgjedhur në Parlamentin Skocez, të 

cilët të gjithë janë të përkushtuar për të prezantuar një UBI në Skoci 

sa më shpejt që të jetë e mundur. Mund të ketë nevojë për pavarësi 

që kjo të ndodhë, por të Gjelbrit skocez janë të sigurt se do të arrijmë 

atje. 

  
 

152 Autoritetet Bashkiake 
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https://www.basicincome.scot/   data/assets/pdf_file/0024/175371/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf  
 

Devolucioni është transferimi i një autoriteti ose pushteti nga një organizatë qendrore ose qeveri në organizata ose departamente qeveritare më të vogla. Në 

kontekstin e Mbretërisë së Bashkuar, kjo i referohet dhënies statutore të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar të një niveli më të madh të vetëqeverisjes për 

Parlamentin skocez, Senedd (Parlamentin e Uellsit), Asamblenë e Irlandës së  Veriut dhe Asamblenë e Londrës dhe për të lidhur me to. organet ekzekutive Qeveria 

Skoceze, Qeveria e Uellsit, Ekzekutivi i Irlandës së Veriut dhe në Angli, Autoriteti i Londrës së Madhe dhe autoritetet e kombinuara. 
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https://www.citizensassembly.scot/vision-and-recommendations/recommendations/recommendations-majority-supported 
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Të ardhurat bazë në Serbi 
 

Predrag Momçiloviq 
 

 

 
Serbia, si dhe vendet e tjera të Evropës Lindore, ndoqën një rrugë tjetër 

drejt zhvillimit socio- ekonomik nga ajo e vendeve të Evropës 

Perëndimore. Pasi u çlirua nga fashizmi, Serbia, si një nga republikat 

konstituive të Jugosllavisë, kontribuoi në vendosjen e një socializmi 

“vetë-manaxhues”. Pas ndarjes me Moskën në vitin 1948, për të ruajtur 

pavarësinë e saj, Jugosllavia filloi gjithnjë e më shumë të ndryshojë nga 

Bashkimi Sovjetik. Duke u gjendur në një udhëkryq mes Lindjes dhe 

Perëndimit, Jugosllavia po ndërtonte rrugën e saj drejt socializmit, duke 

ushqyer idenë dhe praktikën e Lëvizjes së të Paangazhuarve dhe duke 

bashkëpunuar intensivisht me të ashtuquajturat vende në zhvillim. 

Fillimi i viteve 1990, prishja e Traktatit të Varshavës dhe Bashkimit 

Sovjetik, së bashku me Konsensusin e Uashingtonit, dhe betejat dhe 

konfliktet e brendshme me të cilat përballej Jugosllavia në atë kohë, të 

gjitha çuan në luftën e përgjakshme civile dhe, përfundimisht, në 

shpërbërjen e Jugosllavisë. Në të njëjtën kohë, rivendosja intensive e 

kapitalizmit u shfaq si një prirje e përgjithshme në të gjithë Evropën 

Lindore. Rivendosja e kapitalizmit u karakterizua nga proceset e 

privatizimit, deindustrializimit, margjinalizimit dhe papunësisë në një 

shkallë masive. Ky pasqyrë e shkurtër historike lejon një kuptim më të 

mirë se përse ideja e të ardhurave themelore universale (UBI) nuk 

gëzon mbështetje të gjerë në Serbi, si dhe nxjerr në pah potencialin dhe 

kufizimet e kësaj ideje. Rivendosja intensive e kapitalizmit zuri vend si 

një prirje e përgjithshme në të gjithë Evropën Lindore. Rivendosja e 

kapitalizmit u karakterizua nga proceset e privatizimit, 

deindustrializimit, margjinalizimit dhe papunësisë në një shkallë 

masive. Ky pasqyrë e shkurtër historike lejon një kuptim më të mirë se 

përse ideja e të ardhurave themelore universale (UBI) nuk gëzon 

mbështetje të gjerë në Serbi, si dhe nxjerr në pah potencialin dhe 

kufizimet e kësaj ideje. Rivendosja intensive e kapitalizmit zuri vend si 

një prirje e përgjithshme në të gjithë Evropën Lindore. Rivendosja e 

kapitalizmit u karakterizua nga proceset e privatizimit, 

deindustrializimit, margjinalizimit dhe papunësisë në një shkallë 

masive. Ky pasqyrë e shkurtër historike lejon një kuptim më të mirë se 

përse ideja e të ardhurave themelore universale (UBI) nuk gëzon 

mbështetje të gjerë në Serbi, si dhe nxjerr në pah potencialin dhe 

kufizimet e kësaj ideje. 

 
 
 
 

Ideja e UBI-së nuk është aq e njohur në Serbi këto ditë. Deri para nja 

dy vitesh, ky koncept nuk ishte as i njohur për publikun dhe as objekt 

debati mes aktivistëve politikë. Gjatë viteve të fundit, situata është 

përmirësuar paksa, me organizimin e disa debateve mbi UBI-në dhe 

botimin e një grushti artikujsh aktivistë dhe shkencorë, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ndërsa e konsiderojnë UBI-në si një utopi me para të lira, vendet e 

Ballkanit Perëndimor vazhdojnë të ndjekin investimet e huaja direkte 

duke ofruar subvencione për investitorët e huaj. Të përballur me 

mungesën e parave për investime, këto vende kthehen drejt kredive 

të mëdha dhe kapitalit të huaj për të nxitur ekonomitë e tyre. Këto 

politika ekonomike tregohen të jenë kundër produktive pasi nuk kanë 

rezultuar në ulje të pabarazive; përkundrazi, e kundërta. Tani jemi 

dëshmitarë të garës deri në fund mes vendeve që po konkurrojnë për 

të ofruar kushte sa më të favorshme për investitorët, duke ulur 

njëkohësisht standardet e punës dhe mjedisit. Shpesh shohim se 

investitorët fitojnë tokë dhe infrastrukturë falas, të ndjekur nga 

subvencionet për çdo punë që ofrojnë, të cilat shpesh i kalojnë 10,000 

euro për vend pune. Për të pikturuar të gjithë pamjen, 

 
 

“Punësimi gjatë gjithë vitit, me kohë të plotë, gjatë një periudhe të tërë 

karriere, po bëhet më shumë një privilegj i pakicës”. Shkalla e 

papunësisë, ulja e pagave dhe mundësive të punësimit dhe rritja e 

pasigurisë së fuqisë punëtore 

– Të gjitha këto janë tendenca që e vendosin Serbinë në periferi 

ekonomike të Evropës. Politika aktuale ekonomike, e bazuar në 

subvencionimin e investimeve të huaja direkte, ka rezultuar në rritje të 

pabarazisë në shoqëri dhe GDP që mezi arrin nivelin që kishte dikur në 

fund të viteve 1980. Në këtë këndvështrim, UBI po shfaqet tani si një 

nga mjetet e emancipimit që mund të ndihmojë në arritjen e 

ndryshimeve shoqërore me synimin për të reduktuar pabarazitë në 

shoqëri duke ofruar çlirimin nga kufizimet strukturore të tregut të 

punës. 

 
 

Të ardhurat bazë universale – Eksperimenti i Kombeve të 

Bashkuara 

Eksperimenti u krye në një qytet të vetëm të quajtur Niš. Niš është 

qyteti më i madh në Serbinë Jugore dhe dikur ishte një qendër e 

madhe industriale, por u godit rëndë nga deindustrializimi, duke 

rezultuar në një shkallë më të lartë të varfërisë. Një arsye tjetër Nišu 

zgjodh si vendndodhja e eksperimentit ishte se autoritetet lokale 

ishin shumë të hapura për të bashkëpunuar me UNDP-në për 

realizimin e këtij eksperimenti gjithëpërfshirës. Studimi përbëhej jo 

vetëm nga një grup eksperimental, por edhe nga një grup krahasimi 

për të përjashtuar shpjegimet alternative të efekteve të UBI. Grupi 

eksperimental përbëhej nga 1000 persona të papunë që nuk 

merrnin asnjë përfitim social. Ata duhej të merrnin një UBI prej 

15,416 RSD në muaj (ose 131,60 € – kufiri i varfërisë në Serbi) gjatë 

periudhës dy vjeçare. Grupi i krahasimit përbëhej nga 1000 persona 

të tjerë të papunë që merrnin përfitime sociale, por jo pagesa nga 

UBI. Megjithatë, eksperimenti nuk është kryer që nga fillimi i tij tre vjet 

më parë dhe është e diskutueshme nëse eksperimenti do të 

realizohet ndonjëherë. 

 

 
Sikur të kishte përfunduar hulumtimi dhe të ishte kryer 

eksperimenti, ky propozim do të duhej të ishte futur në debatin 

publik me qëllim që të përfshiheshin edhe vendimmarrësit politikë 

në diskutim. Eksperimenti ishte menduar të financohej si nga 

projekti ashtu edhe nga aktivitete të tjera, gjë që nuk do të ishte e 

mundur nëse UBI do të testohej në nivel shtetëror. Edhe pse 

eksperimenti ka mangësitë e veta, ne jemi dëshmitarë se tema e UBI-

së po hyn ngadalë në diskursin publik pasi këto projekte pioniere 

ngrenë interesin për këtë temë dhe hapin hapësirë për debat. Debati 

i UBI-së është ende i kufizuar kryesisht në akademi dhe aktivistë, por 

disa media kanë shfaqur interes për ta ndjekur këtë debat. 

 

 
Pandemia Covid-19 dhe UBI  

 
Pandemia globale Covid-19, e cila preku edhe Serbinë, ndaloi 

zhvillimin dhe zbatimin e mëtejshëm të projekteve të lidhura me UBI. 

Për shkak të pandemisë, të gjitha aktivitetet janë shtyrë për një kohë 

kur gjendja shëndetësore të normalizohet. 

shpenzimet e lirshme. Qeveria ka miratuar dy herë një paketë 

masash me të cilat disa para u janë paguar të gjithë qytetarëve të 

rritur të Serbisë si një shumë e madhe. Në qershor 2020, çdo qytetar 

ka marrë 100 euro, ndërsa në maj 2021, çdo qytetar ka marrë 30 

euro dhe pagesa direkte prej 100/30 euro është planifikuar për 

nëntor 2021. Fakti që çdo individ ka marrë të njëjtën shumë 

pavarësisht nga nevojat e tij. u kritikua nga opozita dhe analistë 

ekonomikë. Ata do të kishin preferuar një qasje të synuar, duke 

ndihmuar më të këqijtë dhe do të kritikonin shpenzimet e 

panevojshme si rritje të mëtejshme të borxhit shtetëror. Ndryshe 

nga opinioni profesionist, qytetarët e pranuan këtë lëvizje me 

simpati. 

 
Duket se pandemia Covid-19 ka bërë që shumë njerëz të rishqyrtojnë 

dogmat neo-liberale që dominojnë Serbinë që nga fillimi i viteve 2000. 

Gjithnjë e më shumë njerëz tani besojnë se shëndeti dhe mirëqenia 

njerëzore duhet të kenë përparësi ndaj interesave thjesht ekonomike. 

Ky mund të jetë një hap fillestar i mirë për ndërtimin e një narrative 

rreth UBI-së si një nga mekanizmat e nevojshëm për një normalitet  të  

ri  në  një shoqëri post-pandemie. 

 
 

Potenciali i UBI  

 
Potenciali emancipues i UBI në Evropën Lindore është i madh, por 

mbetet për t'u eksploruar plotësisht. UBI sigurisht që nuk është 

plumbi i argjendtë që fshin të gjitha çështjet në shoqërinë tonë, por 

me të vërtetë mund të jetë një mjet shumë i dobishëm për të trajtuar 

të paktën disa prej tyre. Që të zhvillohet një debat publik i frytshëm, 

është e rëndësishme të bëhet dallimi midis modeleve të ndryshme të 

UBI-së, pasi ato mund të gjenden në të gjithë  spektrin  politik,  nga  

llogaritë fort neo-liberale deri te ato rrënjësisht të majta. UBI ka 

potencialin për të ndihmuar vendet e Evropës Lindore që të largohen 

nga periferia ekonomike e Evropës dhe të bëhen lojtarë kryesorë në 

ekonominë evropiane. Kjo është e vërtetë, pasi në të gjithë Ballkanin 

dhe pjesët e tjera të Evropës Lindore, situata e përgjithshme historike 

dhe socio-ekonomike është e ngjashme me atë në Serbi. 

të cilët madje çuan në një hyrje të shkurtër të konceptit të UBI-së në 

disa media kryesore. Interesi u nxit 

 Pavarësisht ndërprerjes së aktiviteteve lidhur me  

eksperimentin e planifikuar të UBI-së në Serbi, debati për këtë 

Deri më sot, ende nuk ka asnjë subjekt politik në Serbi në gjendje të 

popullarizojë idenë e UBI-së dhe ta bëjë UBI-në 

kryesisht nga debatet ndërkombëtare mbi të ardhurat bazë. 

Megjithatë, shumica e popullatës ende nuk e njeh konceptin e UBI-së, 

ndërkohë që media të caktuara e kanë përkeqësuar situatën duke 

paraqitur informacione të rreme për konceptin. Mënyra se si koncepti i 

UBI-së është portretizuar në mediat serbe këto ditë e përshkruan atë 

si një utopi ku paratë jepen falas. Një nga  kundërargumentet kryesore 

thotë se  Serbia  nuk  është aq e pasur sa të shqyrtojë futjen e të 

ardhurave bazë universale. Ndërsa UBI konsiderohet si "komploti i 

fundit komunist" nga e djathta politike, liberalët e kritikojnë atë si një 

koncept që do të dekurajonte njerëzit të marrin pjesë në tregun e 

punës. 

Në vitin 2017, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) 

mblodhi një ekip ekspertësh për të kryer kërkime mbi potencialin e 

prezantimit të UBI në Serbi me qëllim të fillimit të një debati publik dhe 

kryerjes së eksperimentit të parë të UBI. Në fazën e parë, sistemi i 

sigurimeve shoqërore – si dhe mekanizmat për zbatimin e UBI në nivel 

shtetëror – u analizuan dhe u krijua një kornizë për një eksperiment të 

UBI. Hulumtimi u fokusua kryesisht në monitorimin e punësueshmërisë 

dhe pjesëmarrjes në tregun e punës në grupin eksperimental të UBI. 

Hetimi gjithashtu monitoroi ndikimin e UBI në tregues të ndryshëm 

shëndetësorë. Gjithashtu, u hetua efekti i UBI-së në situatën në familje. 

temë është hapur edhe në nivele të tjera. Kriza ekonomike për shkak 

të pandemisë goditi rëndë sektorin e turizmit dhe la shumë njerëz 

pa punë. Në këtë këndvështrim, vendosja e një të ardhure bazë të 

pjesshme është diskutuar si një mjet për të lehtësuar situatën 

ekonomike të punëtorëve në sektorin e turizmit deri në 

përmirësimin e krizës ekonomike dhe shëndetësore. 

 
Në dritën e debatit të UBI-së në Serbi, është interesante të 

analizohen disa nga masat ekonomike që ka zbatuar Qeveria e 

Republikës së Serbisë për të stimuluar ekonominë dhe për të rritur 

publikun. 

një temë kryesore. Shumica e partive politike janë kundër idesë ose 

nuk kanë ndonjë qëndrim. Të njohurit dhe të afërt me idenë e UBI-

së janë partitë liberale që kërkojnë që e gjithë mirëqenia, përfshirë 

fondet e kujdesit shëndetësor dhe arsimit, të zëvendësohen me të 

ardhura bazë universale. Megjithatë, ky lloj i të ardhurave bazë 

universale potencialisht mund të rezultojë në rritje të pabarazive në 

shoqëri dhe të pengojë shumicën e popullsisë të përmbushë 

nevojat e tyre themelore, si arsimi cilësor falas dhe kujdesi 

shëndetësor falas në kohë. 
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Në vend të kësaj, një e ardhur bazë universale që do të siguronte të 

ardhura të mira, duke ruajtur aspektet e tjera sociale të shtetit, mund 

të kishte sukses në uljen e pabarazisë dhe plotësimin e nevojave 

themelore të popullsisë. UBI mund të forcojë pozicionin e punëtorëve 

në grevë, sepse do t'i çlironte ata nga detyra e kthimit të shpejtë në 

vendet e tyre të punës kur ushtron presion mbi punëdhënësit e tyre. 

Të rinjtë mund të gëzojnë arsimim më të mirë dhe mund të 

kompensohen për praktikat e papaguara. UBI mund të forcojë 

gjithashtu pozitën e grave dhe grupeve të tjera të margjinalizuara në 

shoqëri, pasi margjinalizimi rezulton kryesisht nga varësia ekonomike 

që do të 

 
 
 
 
 
 

Të ardhurat bazë në Spanjë 

 
 
 
 
 

të lehtësohet nëpërmjet fluksit të rregullt të parave në formën e një 

UBI. Më pas, aktivistët mjedisorë do të mund t'i përkushtoheshin më 

shumë kauzës së tyre, pasi nuk do të kishin nevojë të kombinonin 

aktivizmin e tyre me një punë të rregullt. Fatkeqësisht, në Serbi nuk ka 

ende një parti politike të majtë apo të Gjelbër aq të fortë sa ta kthejë 

këtë ide në realitet. Derisa të shfaqet një aktor politik progresiv, 

mjaftueshëm kompetent për të udhëhequr idenë e UBI-së në 

rrjedhën kryesore, ne duhet të vazhdojmë me debatet publike për të 

rritur më tej dukshmërinë e UBI-së. 

 
 

 

 

 

“Një nga rezultatet kryesore është se 

një grup çuditërisht i madh prej 56% 

njerëzish janë në favor të krijimit të të 

ardhurave bazë në Spanjë. Në të 

kundërt, vetëm 30% e të anketuarve 

nuk pajtohen me këtë masë.” 
 

 

Raul Gomez dhe Julen Bollain shtohen të ardhurat minimale. Megjithëse këto të ardhura minimale 

të jetës shërben për të kapërcyer një deficit që shteti 
 

Pandemia ka ekspozuar shumë nga problemet që politika spanjolle nuk 

ka qenë në gjendje ose nuk ka dashur t'i zgjidhë gjatë dekadave të 

fundit. Kur erërat e Marrëveshjes së Re të Gjelbër filluan të fryjnë në 

Evropë dhe ishte koha për të adresuar sfidat socio-ekonomike të 

shekullit të 21-të, politikat spanjolle më tepër kontribuon në zgjerimin 

e flluskës së pasurive të paluajtshme dhe basteve për dhënien e 

jashtme dhe nen kontraktimin e fuqisë punëtore duke lënë pas dore 

një riindustrializimi i drejtuar drejt qëndrueshmërisë. Shkurtimisht, klasa 

politike spanjolle ishte e përqendruar në rregullimin dhe rregullimin e 

çështjeve më të ngutshme, ndërkohë që neglizhonte tërësisht trajtimin 

e reformave afatgjata që synonin tranzicionin 

socio-ekologjik të ekonomisë sonë. 
 

Disa politika sapo kishin filluar të adresonin sfida të rëndësishme pasi 

ishte formuar qeveria e parë e koalicionit të demokracisë spanjolle (me 

ndihmën e partive në të majtë të Partisë Socialiste dhe me mbështetjen 

e partive të Gjelbërta). Në këtë moment, një pandemi globale ndryshoi 

thellësisht jetën tonë, duke kufizuar lëvizshmërinë dhe duke 

përkeqësuar kështu ndikimin ekonomik. Këto efekte janë veçanërisht të 

forta në një vend që është shumë i varur nga të ardhurat nga turizmi, 

shtytësi kryesor ekonomik deri në vitin 2020, kur ai përbënte 12.4% të 

prodhimit të brendshëm bruto dhe 12.9% të punësimit.160. Kjo situatë, 

sado e vështirë, mund të ofrojë një mundësi për ndryshim. 

 
Një nga këto ndryshime të nevojshme është padyshim modernizimi 

i sistemit spanjoll të mirëqenies sociale. Për momentin, sistemi ka një 

arkitekturë shumë të decentralizuar, me një program të ndryshëm të 

të ardhurave minimale për secilën nga 17 Komunitetet Autonome, 

për të cilat një shtet 

 

 

 

 

 

 

spanjoll kishte me pjesën tjetër të Evropës (pasi nuk ka pasur të ardhura 

minimale mbarëkombëtare), nuk mjafton për të zbutur dëmet serioze 

të shkaktuara nga pandemia ose për të trajtuar realitetet e ashpra dhe 

strukturore që janë rrënjosur që nga kriza e fundit financiare duke 

filluar nga viti 2008 dhe vitet në vijim. Në fakt, as mbrojtësit më të fortë 

të të ardhurave minimale të jetesës nuk e mbrojnë më efektivitetin e 

saj. Shumë njerëz dhe grupe të ndryshme kanë ngritur zërin kundër 

një rrjeti të shtetit të mirëqenies që mbulon vetëm një pjesë të vogël 

të grupit të synuar. Fatkeqësisht, ky është një shembull shumë i mirë se 

si realizimi i përfitimeve të testuara nga mjetet dhe sjelljet bien pre e 

burokracisë mbizotëruese. 

 
Që nga fillimi i pandemisë, ka pasur një rritje të fortë të mbështetjes 

publike për të ardhurat bazë për të lejuar trajtimin e problemeve 

aktuale strukturore, të tilla si dështimi i lartpërmendur i skemave të 

të ardhurave minimale ose e ardhmja e pasigurt e punësimit. Edhe 

njerëzit që tradicionalisht kanë mbrojtur programet e të ardhurave 

minimale tani po thonë se zgjidhja më e mirë mund të jetë ajo që 

lidhet me të ardhurat bazë. Shumë grupe nga shoqëria civile kanë 

thënë deklarata në këtë drejtim: komuniteti LGBTIQA+, shoqatat 

kulturore, grupet e punës sociale, lëvizjet e ndryshme sociale, sindikatat 

dhe grupet feministe – për të përmendur vetëm disa – janë të gjithë në 

favor të të ardhurave bazë. 

 
Për më tepër, Rrjeti Spanjoll i të Ardhurave Bazë kreu një anketë të 

opinionit publik mbi të ardhurat bazë midis majit     2020161.Modeli i të 

ardhurave bazë që iu prezantua të intervistuarve ishte si më poshtë: 

 

 

  
 

160 Llogaria satelitore e turizmit në Spanjë (Cuenta satélite del turismo en España, CSTE) për vitin 2019 të Statistikave Kombëtare 

Instituti (Instituto Nacional de Estadística, INE).https://www.ine.es/prensa/cst_2019.pdf 
 

161 http://www.redrentabasica.org/rb/nueva-encuesta-sobre-la-renta-basica-en-espana/ 
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“Të ardhurat bazë janë të ardhura të pakushtëzuara dhe universale 

prej 715 € në muaj, të cilat të gjithë banorët e rritur të akredituar (143 

€ për të miturit) do ta marrin si të drejtë nënshtetësie, e cila do të 

financohej nga një reformë tatimore që do të rishpërndante një pjesë 

të të ardhurave të nivelit të lartë. 20% e shpërndarjes së të ardhurave 

për pjesën tjetër të popullsisë”. 

 
Një nga rezultatet kryesore është se një grup çuditërisht i madh prej 

56% njerëzish janë në favor të krijimit të të ardhurave bazë në Spanjë. 

Në të kundërt, vetëm 30% e të anketuarve nuk pajtohen me këtë masë. 

Njerëzit me një nivel më të ulët të të ardhurave (<1,000 € në muaj) 

pajtohen edhe më shumë me idenë për të krijuar të ardhura bazë 

(67%), dhe madje shumica e njerëzve (55%) me nivele më të larta të 

ardhurash (> €5,000 për muaj) janë në favor të të ardhurave bazë. 

 
 

Të rinjtë (18-24 vjeç) janë më të favorshëm për futjen e të ardhurave 

bazë (62%). Pavarësisht nga mosha, te femrat shkalla e miratimit është 

74%, ndërsa një numër pak më i ulët, por ende i madh i meshkujve 

(66%) janë në mbështetje të të ardhurave bazë. 

 
Një pikë tjetër që shfaqet gjithmonë në diskutimet për të ardhurat bazë 

është nëse kjo i dezincentivon njerëzit për të ndjekur punë me pagesë. 

Për fat të mirë, në këtë drejtim rezultatet e anketës janë shumë të qarta. 

Vetëm 5% e njerëzve që punojnë me orar të plotë thonë se do të 

pushonin së punuari me pagesë nëse do të futeshin të ardhurat bazë 

prej 715 € në muaj dhe 8% do të reduktonin orët e tyre të punës. 

Interesante, rezultatet e anketës sugjerojnë se të ardhurat bazë do të 

ishin jo dhe kjo  çojnë në një reduktim të ndjeshëm të kërkimeve për 

punë. Mes njerëzve që kërkojnë punë në mënyrë aktive, 80% do të 

vazhdonin të kërkonin punë në të njëjtën mënyrë dhe vetëm 7% do të 

kërkonin një punë me më pak orë. 

Fatkeqësisht, as pretendimet e aktivistëve, akademikëve apo 

grupeve shoqërore dhe as rezultatet e këtij sondazhi nuk janë 

pasqyruar në debatin politik. Më shumë se dymbëdhjetë milionë 

njerëz (26.1% e popullsisë) në Spanjë janë në rrezik të varfërisë ose 

përjashtimit social dhe shumë familje nuk kanë marrë asnjë euro 

përfitime sociale në vitin 2020. Fatkeqësisht, këto tragjedi dhe 

perspektiva e ngjashme e vështirë për vitin 2021 nuk kanë pati 

shumë ndikim në debatin publik në lidhje me sistemin tonë të 

mirëqenies sociale162. 

 
Prandaj mund të shohim se shoqëria civile ka filluar të mbështesë një 

propozim të tillë si të ardhurat bazë, por ka ende shumë punë për të 

bërë për të hapur një dialog serioz social për këtë çështje në Spanjë. 

Mediat dhe zëdhënësit politikë shpesh nuk dinë as të dallojnë të 

ardhurat bazë universale dhe të pakushtëzuara nga subvencionet e 

tjera, duke krijuar konfuzion terminologjik. Fatkeqësisht, në debatin 

publik, mbështetja e shumicës së partive politike është pothuajse 

inekzistente. 

 
Situata në të cilën na ka vendosur pandemia, situata aktuale e 

shpërndarjes së fondit të shpëtimit të BE-së dhe mbështetja e 

pasqyruar në sondazhin e sipërpërmendur, na bëjnë të pohojmë 

se ky është momenti perfekt për të nisur një debat serioz për të 

ardhurat bazë në Spanjë. . 

Është koha për të përcaktuar pse partitë politike, me afrimin e 

pushtetit, po ulin ndjeshmërinë dhe mbështetjen ndaj kësaj mase, 

pavarësisht se bazat e tyre janë në favor të  të ardhurave bazë. 

mund të merrte punën në vend të saj ose të tij. Nga njëra anë, 

sistemi i sugjeruar i lejonte të papunët të fitonin një hap në derën e 

tregut të punës. Nga ana tjetër, ai u dha njerëzve që punonin 

mundësinë e një pushimi; gjatë së cilës, shteti jepte kompensim 

financiar që përputhet me përfitimet e papunësisë. 

 
Nga të Gjelbrit suedez, ideja u pa si një situatë e favorshme për 

shoqërinë; një reformë e mirëqenies që një shoqëri e pasur si e jona 

duhet të përballojë dhe do të përfitojë. Në Finlandë, një reformë 

shumë e ngjashme njihet si "Leja 

alternative" (Alterneringsledighet). 
 

Ideja e “vitit të lirë”, natyrisht, nuk është e lidhur ngushtë me të 

ardhurat bazë, por reforma sfidoi nocionin mbizotërues të punës 

me çdo kusht (“linja e punës”). Reforma e “vitit të lirë” u prezantua në 

Suedi në vitin 2005, por kur partitë e djathta erdhën në pushtet, ato 

e hoqën menjëherë sa më shpejt që të ishte e mundur në 2007. 

Retorika e djathtë kundër reformës bazohej kryesisht në fotot e 

hamak social që njerëzit do të përdornin kur nuk detyroheshin të 

punonin dhe pretendime të ngjashme. 

 
Opozita politike shpesh është kundër rrezikut dhe ndryshimit në 

lidhje me sfidimin e imazhit aktual të pranuar të punës. Madje edhe 

propozimet e Partisë së Gjelbër për orar më të shkurtër pune marrin 

shumë kritika në debatin publik; edhe pse, besoj se ka një 

mbështetje mjaft të fortë për idenë në shoqëri në tërësi. 

 
Me kalimin e viteve, fokusi i partisë suedeze të gjelbër në të ardhurat 

bazë ka ndryshuar shumë. Partia ka pasur një lidhje të paqartë me të 

ardhurat bazë pasi termi është shfaqur në programe të ndryshme 

partiake në forma të ndryshme, por shpesh shprehet si një synim 

afatgjatë dhe jo si një çështje imediate e politikës. Gjithashtu ka 

ndryshuar nëse ideja thekson një të ardhur bazë si të tillë apo si një 

siguri bazë kur mungojnë të ardhurat e tjera. 

Situata aktuale në parlamentin suedez  në  lidhje  me mbështetjen për 

emërimin e një komisioni të të ardhurave bazë është shumë e vështirë. 

Nga njëra anë, Partia e Gjelbër Suedeze është pjesë e një qeverie të 

pakicës, së bashku me socialdemokratët. Nga ana tjetër, Partia e 

Gjelbër Suedeze ka një bashkëpunim buxhetor dhe një marrëveshje 

të përbashkët me Partinë e Qendrës dhe Liberalët për mandatin politik 

në vazhdim. Të Gjelbrit suedez aktualisht duket se u mungon vullneti 

politik për t'i dhënë përparësi çështjes. 

 
Kur bëhet fjalë për të ardhurat bazë në Suedi në përgjithësi, padyshim 

që po zhvillohet një diskutim përmes mediave sociale, por jo shumë në 

mediat e tjera të njohura. Megjithatë, përveç Partisë së Gjelbër 

suedeze, nuk ka parti të tjera në parlament në favor të idesë. Por jashtë 

parlamentit, është e mrekullueshme të shohësh se partia feministe 

(iniciativa feministe)163dhe partia e sapo themeluar e të ardhurave 

bazë (partitë e të ardhurave bazë)164janë të gjithë në favor të të 

ardhurave bazë dhe po e promovojnë në mënyrë aktive idenë. Përveç 

kësaj, një kapitull i ri i rrjetit të të ardhurave bazë mbarë botërorë, 

jopartiake, BIEN është themeluar në Suedi. 

 
Për më shumë veprime për çështjen e të ardhurave bazë në Suedi, do 

të nevojitet presion më i madh nga aktorët e tjerë. Kur organizatat 

globale, përfaqësuesit dhe drejtuesit e biznesit fillojnë të shprehin 

mendime në këtë drejtim, situata dhe diskutimi mund të ndryshojë 

shumë mirë në Suedi. Po kështu, kur vendet e tjera provojnë ide në 

këtë drejtim, kjo mund të nxisë më tej debatin në Suedi. Dhe është po 

aq e rëndësishme që partitë e tjera të ngrenë të paktën njëfarë interesi 

dhe mirëkuptimi për këtë çështje në mënyrë që diçka politike të 

ndodhë në kontekstin suedez. Covid-19 ka treguar se është e mundur 

të bëhen gjërat në mënyra të reja. Ndoshta kjo do të bëjë të mundur 

hapjen e rrugës për një diskutim të ri edhe në këtë fushë. 

 

Të ardhurat bazë në Suedi 
 

Rebecka Le Moine 

Më shpesh, ka pasur të paktën një ose më shumë mocione të 

paraqitura në Kongresin e Partisë së Gjelbër çdo vit që ngrenë 

çështjen e të ardhurave bazë nga këndvështrime të ndryshme në një 

përpjekje për ta shtyrë partinë ta ndjekë këtë çështje në mënyrë më 

aktive. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur mbështetje të 

mjaftueshme për këtë çështje brenda partisë për ta përfshirë në 

manifestin tonë zgjedhor. 

 

Në Partinë e Gjelbër suedeze, çështja e të ardhurave bazë pak a 

shumë ka pasur gjithmonë vendin e saj, edhe nëse nuk është ndjekur 

në mënyrë aktive. Megjithatë, përtej partisë sonë, diskutimi i këtyre 

çështjeve nuk ka qenë seriozisht i pranishëm në debatin publik; të 

paktën, jo më shumë se pak. 

 
Nocioni i 'punës me çdo kusht' – i cili, në Suedi, quhet “linja e 

punës” (arbetslinjen) – dominon në 

diskutimi mbi punën dhe shpesh perceptohet si provokues nëse 

njerëzit do të merrnin para "pa kërkesa". 

 
Kur Partia e Gjelbër disa vite më parë arriti të shtyjë një reformë të 

quajtur “Preår“ (vit i lirë), ideja dhe mbështetësit e saj u përballën me 

kritika të ashpra. Partia e Gjelbër e quajti atë një reformë lirie. Në 

thelb, "viti i lirë" do t'u lejonte njerëzve në jetën e punës të merrnin 

pushim deri në një vit, me kusht që një person tjetër i papunë. 

 

Disa vjet më parë, organi më i lartë vendimmarrës i partisë suedeze të 

Gjelbër - kongresi i partisë - miratoi një mocion që sugjeronte që 

qeveria suedeze të caktojë një hetim zyrtar të financuar nga shteti 

për të ardhurat bazë. Një hetim mund të ndihmojë që çështja dhe 

diskutimi të merret më seriozisht në Suedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 https://feministisktinitiativ.se/ 
 

164 https://www.basinkomstpartiet.org/ 

  
 

162 Ky tekst është shkruar në fund të vitit 2020. 
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mund të kenë ndryshuar mendje. Debati tani po fokusohet më shumë 

në modalitetet konkrete të UBI-së, me shfaqjen e paralajmërimeve 

të reja, siç është rreziku që del nga Covid-19 i rritjes së kontrollit 

shtetëror mbi shpërndarjen e 

zulagen”/”Ausbildungszulagen”) për prindërit. Në varësi të kantonit ku 

jeton, përfitimi i fëmijëve është rreth 300 CHF në muaj (afërsisht 270 

euro në muaj). Rishpërndarja e burimeve financiare, qoftë edhe me 

synimin e një 

Irina Studhalter, Pierre Eckert dhe Ralph Kundig mundshme të UBI-së. Kjo konfirmon se ideja e UBI ka evoluar 

kohët e fundit nga një utopi e thjeshtë në një projekt konkretisht 

të realizueshëm. 

rishpërndarjeje (shumë të butë) të pasurisë nuk është asgjë e re dhe 

tashmë është zbatuar në Zvicër. Megjithatë, zhvendosja në një UBI 

duket të jetë e madhe dhe sfiduese. 

Aktivitetet e BIEN.CH për UBI që nga viti 2016 Por vlera e një nisme popullore nuk kufizohet vetëm në 

suksesin e saj në kutinë e votimit. Është mjeti i preferuar 

UBI në Zvicrën gjermanisht  folëse UBI në Zvicrën frëngjisht folese:  

projekte pilot 

Pas referendumit popullor të UBI 2016165, BIEN. CH vazhdoi aktivitetet 

e saj për të promovuar UBI në Zvicër dhe në mbarë botën. Në veçanti, 

ai mbështeti futjen e parimit UBI në kushtetutën e re të Kantonit të 

Valais, pa sukses, pavarësisht nga një mbështetje e mirë. BIEN.CH 

gjithashtu prezantoi një anketë mbi UBI-në për të gjithë kandidatët në 

zgjedhjet e fundit federale në 2019 dhe bashkëpunoi në nisjen e dy 

referendumeve të tjera federale në lidhje me UBI-në, njëri për idenë e 

"Vollgeld ” (përkthim i drejtpërdrejtë: “para të plota”) dhe tjetra për 

vendosjen e një mikrotakse për të gjitha transaksionet financiare 

elektronike (aktualisht në fazën e mbledhjes së nënshkrimeve). 

BIEN.CH gjithashtu bashkëpunoi me të Gjelbërit e Gjenevës në 

hartimin e mocionit legjislativ për një eksperiment pilot (shih më 

poshtë), mori pjesë në debatet mbi Lumturinë në Punë në Paris, 

organizuar nga Ministria e Mjedisit, Energjisë dhe Detit, së bashku me 

Ministrinë. i Strehimit dhe Habitatit të Qëndrueshëm, dhe në fund 

prezantoi projektin zviceran UBI në Senatin Meksikan. 

 

 
Sot, kriza Covid-19 zbulon pasigurinë në rritje të një pjese të madhe të 

popullsisë zvicerane dhe nxjerr në pah kufijtë e sistemit ekzistues 

shoqëror. Institucionet që ofrojnë asistencë sociale janë të detyruara 

të lehtësojnë rregullat e tyre përballë rritjes eksponenciale të 

kërkesave për ndihmë dhe ende e gjejnë veten të mbingarkuar. Si 

rezultat, idesë së UBI-së po i jepet një shtysë e re, si dhe idesë për të 

nisur një iniciativë të re federale popullore. 

 
Në Zvicër, sistemi i demokracisë së drejtpërdrejtë lejon propozimin e 

një ligji të ri për të cilin mund të votojnë të gjithë qytetarët e rritur. 

Në nivel federal, një nismë popullore shpallet e vlefshme kur të 

paktën 100,000 nënshkrime janë mbledhur për një periudhë 

maksimale prej 18 muajsh. Më pas ai diskutohet nga Parlamenti 

përpara se t'i nënshtrohet votimit të gjithë popullatës. Shumica e 

popullsisë së vendit është mjaft konservatore dhe e kujdesshme ndaj 

ideve të reja. Prandaj, idetë jashtë debatit politik në përgjithësi 

kundërshtohen dhe refuzohen kur ato propozohen nga iniciativa 

popullore. 

për një grup qytetarësh për të futur një ide të re në debatin politik,  

synim që iniciativa e UBI-së e arriti në mënyrë perfekte. Popullsia ishte 

e apasionuar pas këtij debati të jashtëzakonshëm mbi UBI-në që iu 

propozua në vitin 2016. Nisma gjithashtu u mundësoi rrjeteve të UBI-

së të studionin dhe kuptonin format e rezervës së shprehur brenda 

popullsisë. 

 
Mbi bazën e këtij mirëkuptimi, rrjeti BIEN.CH, së bashku me rrjetet e 

tjera në favor të UBI-së, organizatave të interesuara dhe partive 

politike – në veçanti të Gjelbërve 

– aktualisht po përgatit nisjen e një nisme të dytë federale. Pas 

vëzhgimeve tona, çështjet kryesore këtë herë do të jenë përcaktimi 

më i mirë i implikimeve ekonomike, shtrirja e pakushtëzimit që e 

dallon rrënjësisht UBI-në nga mbështetja sociale klasike dhe 

përshtatja e nevojshme e sistemit social. 

 
Për sa i përket financimit të UBI, BIEN.CH aktualisht favorizon dy qasje 

plotësuese. I pari është modeli i financimit i propozuar nga Prof.  

Martino Rossi, ekonomist dhe ish-drejtor i Veprimit Social në Ticino 

dhe anëtar i BIEN.CH. Ai propozon një taksë të drejtpërdrejtë mbi një 

pjesë të vlerës së shtuar neto të prodhuar nga kompanitë. Qasja e dytë 

konsiston në mikrotaksën, siç u përmend më lart. Parashikohen 

mundësi të tjera plotësuese, si për shembull një taksë stimuluese 

ekologjike. 

 
Për shkak të krizës Covid-19, nuk është ende e mundur të 

përcaktohet një afat kohor për nisjen e kësaj nisme UBI II, të cilën 

e quajtëm “Kthim në të Ardhmen”. Ndër kushtet që duhet të 

plotësojmë është një konsensus midis rrjeteve të ndryshme të UBI-

së për tekstin e ligjit që do të propozohet, fondet dhe mbështetjen 

e nevojshme dhe së fundi, një ose më shumë komisione të fushatës. 

 
Për më tepër, rrjetet e ndryshme të të ardhurave bazë në Zvicër 

inkurajohen shumë për të rifilluar një fushatë mbarëkombëtare. Ato 

mbështeten nga dëshmitë e atyre që votuan kundër UBI-së në vitin 

2016, prej të cilëve shumë tani thonë se e kuptojnë konceptin shumë 

më mirë dhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas shpërthimit të pandemisë Covid-19, në Zvicër filluan disa peticione 

për të ardhura bazë. Një peticion i të Gjelbërve të Rinj arriti në 13,000 

mbështetës; një tjetër nga Erwin Fässler, një aktivist, arriti më shumë 

se 90,000 mbështetës. Për ta vënë këtë në perspektivë: një referendum 

popullor kombëtar166 

(“Volksinitiative”) ka nevojë për 100,000 mbështetës 

me nënshtetësi zvicerane. Këto peticione bënë që topi të rrotullohej. 

Në qytetin e Cyrihut, një grup i lirë aktivistësh dhe politikanësh  nisën  

një referendum për një projekt pilot shkencor. Ky referendum kërkon 

një eksperiment shkencor mbi të ardhurat bazë në kulmin e marzhit 

social të jetesës (“soziales Existenzminimum”), duke iu referuar 

traditës humaniste – jo liberale – të të ardhurave bazë. Komiteti 

përbëhet nga politikanë nga e majta politike deri te partitë liberale. Ky 

është një zhvillim shumë i ri, pasi partitë liberale dhe/ose konservatore 

nuk i kanë mbështetur të ardhurat bazë deri më tani. Referendumi iu 

dorëzua autoriteteve në maj 2021; banorët e qytetit të Cyrihut do të 

mund ta votojnë atë pas rreth dy vjetësh. Aktualisht referendumi i 

Cyrihut po vjen në qytete të ndryshme. 

 
Një grup aktivistësh gjermanë zviceranë po punojnë gjithashtu 

për një referendum të dytë kombëtar mbi UBI. Ngjashëm me 

projektin në pjesën frëngjisht folëse të Zvicrës, ky grup po 

planifikon të përfshijë një mekanizëm konkret financimi në 

referendum pasi referendumi i parë në 2016 u mbajt shumë i hapur 

dhe nuk trajtoi çështjet e lartësisë dhe financimit të një UBI. . Ky 

projekt është aktualisht në përgatitje pa ndonjë datë specifike për 

të nisur. 

 
Që nga vitet 1990, Zvicra ka zbatuar një "Lenkungsabgabe" për të 

luftuar krizat klimatike. U vendos një taksë për naftën (rreth 0,09 franga 

zvicerane për 1 litër naftë për ngrohje dhe 0,18 franga zvicerane për 

1 litër benzinë); Paratë u kthehen banorëve me ulje të sigurimit 

shëndetësor. Zvicra gjithashtu ka përfitime për fëmijë (“Kinder- 

 

Referendumi popullor kombëtar (gjermanisht: Volksinitiative; 

frëngjisht: nismë popullore)167për të prezantuar të ardhurat bazë 

universale (UBI) u miratua më 5thQershor 2016. Ndërsa pjesa 

gjermanisht-folëse e vendit e refuzoi qartë këtë tekst, pjesa 

frëngjisht-folëse ishte më e hapur ndaj tij, me deri në një të tretën e 

votave pro; për shembull, 34.7% në Gjenevë. Kjo mungesë suksesi 

ishte për shkak të argumenteve që nuk ishin gjithmonë racionale dhe 

të bazuara në vlerat e supozuara zvicerane, si puna e paguar dhe 

përgjegjësia individuale. Besimi se të ardhurat e garantuara do të 

çonin në kotësi mund të ketë luajtur gjithashtu një rol. U ngritën 

gjithashtu dyshime të ndryshme në lidhje me burimet e financimit të 

UBI. 

 
 

Për të demonstruar se këto besime dhe dyshime nuk janë të 

justifikuara, grupe të ndryshme propozuan ngritjen e projekteve 

pilot. Në Zvicrën frëngjisht-folëse jemi në dijeni për dy veprime të tilla. 

 
I pari u iniciua në Lozanë, një qytet në kantonin Vaud me 145,000 

banorë dhe 120,000 vende pune. Mocioni i paraqitur nga të Gjelbërit 

në tetor 2015 titullohej "kërkimi i një studimi mbi fizibilitetin dhe 

mundësinë e një eksperimenti pilot në lidhje me të ardhurat bazë të 

pakushtëzuara (UBI)".168. Pasazhet e mëposhtme e krahasojnë një 

eksperiment pilot me një UBI të plotë: "iniciativat lokale hapin rrugën, 

tregojnë se është e realizueshme dhe se frika për efektet e supozuara 

të tij negative janë të pabaza" dhe "Ky eksperiment nuk do të jetë në 

gjendje të zbatojë një UBI të plotë, por duhet të lejojë të paktën 

verifikimin e një prej ambienteve qendrore të UBI-së; domethënë që 

njerëzit që përfitojnë nga UBI nuk përfitojnë nga pakushtëzimi i tij dhe 

kënaqen me kotësinë, por përkundrazi,  marrin  përgjegjësinë,  bëhen  

më autonomë dhe më efektivë në kërkimin e punës së paguar, kryerjen 

e aktiviteteve të dobishme shoqërore ose krijimin e biznesit të tyre.” 

Mocioni u pranua në prill 2016 nga Këshilli Bashkiak dhe i kaloi 

Ekzekutivit. Që atëherë, me padurim presim hapat e radhës në këtë 

drejtim nga komuna. 

 
   
 

165 Me "referendum popullor", ne këtu i referohemi asaj që në politikën zvicerane quhet në të vërtetë "nismë popullore (Gjermanisht: Volks- iniciativë, frëngjisht: 

“initiative populaire”). Ju lutemi kini parasysh se ajo që në Zvicër quhet "referendum ” ka një funksion të ngjashëm, por të 

ndryshëm. Nëse janë mbledhur të paktën 100,000 nënshkrime, në mënyrë që populli zviceran të votojë për një ndryshim në një ligj ose kushtetutë 

- siç ishte rasti në vitin 2016 - do të ndërmerret një nismë popullore - në tekstin e referuar si referendum popullor. vend. 

166 Shih shënimin e parë në këtë kontribut. 
 

167 Shih shënimin e parë në këtë kontribut. 
 

168 https://bien.ch/sites/bien/files/misc/story/2015/10/postulat_rbi_lausanne_rebeaud.pdf 
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Ideja u përdor përsëri në vitin 2019 nga të Gjenevës, të cilët 

paraqitën një mocion duke kërkuar gjithashtu një projekt pilot UBI 

në kantonin e Gjenevës me rreth 500,000 banorë dhe 330,000 

vende pune.169. 

 
Rrjeti i sigurisë sociale në kantonin e Gjenevës është mjaft i dendur, 

por edhe shumë kompleks. Numri i njerëzve që marrin ndihmë është 

rritur ndjeshëm vitet e fundit dhe do të përforcohet më tej nga pasojat 

e krizës Covid-19. UBI dhe pakushtëzimi i tij do të thjeshtonin sistemin 

dhe  mund  të  shmangnin "varfërinë e fshehur" - fenomeni që 

përfitimet sociale nuk arrijnë ata që kualifikohen për to, pasi ata nuk 

janë në dijeni të të drejtës së tyre. 

 
Mocioni kërkon përfshirjen e komunitetit akademik (përkatësisht 

Universitetit të Gjenevës) në mënyrë që të organizohet projekti. Në 

veçanti, që kampioni të jetë përfaqësues, numri i pjesëmarrësve 

duhet të jetë mjaft i lartë. Më tej, është gjithashtu e nevojshme që 

përcaktimi i treguesve që lejojnë një vlerësim të duhur të 

eksperimentit. Meqenëse ky nuk është një zbatim i plotë i UBI- së, 

megjithatë, ndihma sociale tradicionale do të vazhdojë t'u paguhet 

atyre që marrin pjesë në eksperiment. Prandaj duhet gjetur një 

mekanizëm për të shmangur të ardhurat e dyfishta që do të prishnin 

eksperimentin. 

 
Mocioni po shqyrtohet aktualisht nga Komisioni i Çështjeve 

Ekonomike të Këshillit të Madh të Gjenevës. Megjithëse qarqet e 

krahut të djathtë janë zakonisht mjaft skeptikë, ne shpresojmë që së 

shpejti të shohim hapa të mëtejshëm drejt një pilot të të ardhurave 

bazë në kantonin e Gjenevës. 

Në qendër të rritjes së interesit për të ardhurat bazë universale 

(UBI) është një rrjet bazë, UBI Labs, që është ndërtuar rreth grupeve 

të fushatës – disa të bazuara gjeografikisht, me Anglinë Veriore të 

goditur prej kohësh nga varfëria (përfshirë Sheffield, Manchester, 

Hull, Leeds dhe Bradford) duke qenë në fokus të veçantë; të tjerat 

janë jogjeografike, nga UBI Lab Womxn tek UBI Lab Disability171. 

 
E re është edhe Qeveria Parlamentare dhe Lokale Kryqësore 

(CPPLG)Grupi i Punës për të Ardhurat Bazë Universale 172, një strukturë 

inovative që mbledh së bashku këshilltarët e autoriteteve kryesore 

lokale, kryebashkiakët e metrosë, anëtarët e parlamentit dhe kolegët 

nga të gjitha legjislaturat kombëtare në MB. (Deklarata e interesit: 

autori është nënkryetar.) Çdo parti përveç konservatorëve është e 

përfaqësuar në të. Struktura është modeluar përafërsisht sipas 

Grupeve Parlamentare Gjith-Partiake në Westminster (APPGs) dhe 

ajo bën një deklaratë politike në vetvete në atë që bashkon 

(pothuajse) të gjitha nivelet e qeverisjes dhe i trajton ato në mënyrë 

të barabartë. 

Laboratorët e UBI dhe anëtarët e CPPLG kanë punuar së bashku për 

të promovuar miratimin e mocioneve të mbështetjes në qeverinë 

lokale, rajonale dhe kombëtare në MB për thirrjet për prova të UBI në 

zonat e tyre. Deri në maj 

gjykimi është ende i mundur me praninë (e vendosur) të Partisë së 

Gjelbër Skoceze në qeveri. 

 
Përtej kufirit, Partia e Gjelbër e Anglisë dhe Uellsit (GPEW) ka 

promovuar rregullisht dhe fuqishëm konceptin e një UBI në mediat 

sociale në kontekstin e pandemisë Covid-19, duke qenë një politikë 

partiake për dekada. GPEW shkoi në zgjedhjet e përgjithshme 

2019175 

me një propozim me kosto të plotë për të futur një UBI për të gjithë 

brenda mandatit të parlamentit të ardhshëm – hera e parë që një 

angazhim i tillë eksplicit është bërë dhe kushtuar. 

 
 
 

Në shtator 2020, Liberal Demokratët (të rreshtuar, para Brexit, me atë 

që tani është grupi Renew - më parë ALDE, Aleanca e Liberalëve dhe 

Demokratëve të Evropës në Parlamentin Evropian) votuan në 

konferencën e tyre kombëtare për të mbështetur një UBI për herë të 

parë176. Partia Laburiste, nën udhëheqjen e Keir Starmer (i cili 

zëvendësoi Jeremy Corbyn), megjithatë, nuk ka shprehur asnjë interes 

për të ndjekur një UBI si një politikë dhe duket se nuk ka gjasa ta bëjë 

këtë. 

Ka pasur gjithashtu propozime për një “UBI të urgjencës” të 

përkohshme, të paraqitur në faza të 

Të ardhurat bazë në Mbretërinë e Bashkuar 

 
 

2020, 32 mocione të tilla ishin miratuar, përfshirë në Senedd 

(Asambleja e Uellsit)173. 

ndryshme kritike të pandemisë si një masë sigurie ekonomike dhe sociale. 

Këto kanë arritur më pak tërheqje. Qeveria aktuale konservatore, 

megjithatë, 

Natalie Bennett Në Skoci, Shoqëria Mbretërore ka qenë në ballë të shtytjes 

për një provë që ishte objekt i një studimi fizibiliteti dyvjeçar 174me 

grupe bazë që shtyjnë për gjykimin që vijnë nga Glasgow, Edinburgh, 

Fife dhe North Ayrshire. Momenti për 

ka qëndruar totalisht rezistente ndaj konceptit, me një ministër që i tha 

autorit – pasi i kishte bërë të njëjtën pyetje disa herë – në shkurt 2021 

se “nuk ka plane ta prezantojë atë”.177. 

Si të Gjelbër, ne jemi mësuar të përshëndesim përkëdhelitë në kokë 

nga lojtarët tradicionalë politikë; fjalët në rreshtat e: “Epo, do të thotë 

mirë, por thjesht dëshiron të lëvizësh shumë shpejt. Ndryshimi kërkon 

kohë; shumë kohë.” Por ardhja tragjike, tronditëse e të vërtetave, e 

virusit SARS-CoV-2 – Covid-19 – i ka hedhur poshtë pretendimet e tilla 

përgjithmonë. Brenda disa javësh, kombe të tëra u mbyllën, 

ndryshuan marrëveshjet e tyre për punë, për shkollim, për kujdes 

mjekësor, për mbështetje personale dhe të biznesit. 

 
Në MB, mbështetja për të ardhurat bazë universale është rritur 

pothuajse me të njëjtën shpejtësi, kryesisht për shkak të ndikimit të 

virusit. Vendi vendimtar i sigurisë për çdo individ, madje edhe ata që 

më parë në dukje ishin të pasur mirë, është ngritur pikërisht në 

axhendën politike, si dhe kuptimi i nevojës për elasticitet në shkallën 

e komunitetit. Komenti ka ardhur ndonjëherë nga perspektiva e 

shëndetit publik, si në një artikull në British Medical Journal170. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02587.pdf 
 

170 https://www.bmj.com/content/372/bmj.n193 

Ky ishte ndoshta një ndikim i pashmangshëm i një ndryshimi të tillë 

tronditës, por është zmadhuar nga vrimat e hapura në rrjetin e 

sigurisë së qeverisë – rreth 3 milionë njerëz, kryesisht të 

vetëpunësuar – duke qenë të papërshtatshëm për mbështetjen e të 

ardhurave dhe pagesat e pushimit, shpesh për arsye e rastit të pastër; 

nëse përzierja e tyre e saktë e vetë- punësimit kundrejt PAYE-së, ose 

sepse ata po ndërronin vendet e punës ashtu siç goditi pandemia, apo 

edhe sepse të ardhurat e tyre ishin më shumë se£50,000. Nuk është 

e lehtë të menaxhohet nëse kjo papritmas bie në zero për një vit 

dhe duke u numëruar. 

 
Numri i pretenduesve të Kredisë Universale, kompleksi i qeverisë, 

pagesa shumë të kushtëzuara 

– përgjithësisht shihet si një katastrofë – arriti në 6 milionë deri në 

janar 2021. Dhe kjo nënvizon të gjithë problemin e kostove – si në 

administrim ashtu edhe stresin për marrësit – të kushtëzimit. 

këtë ka ngecur, në një farë mase, por me zgjedhjen e tetë     deputetëve 

të Gjelbër në Parlamentin Holyrood në vitin 2021, progresi në shtytjen 

e një 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171 https://www.ubilabnetwork.org/ubi-labs 
 

172 https://www.ubilabnetwork.org/applg 
 

173 https://seneddhome.com/2020/10/senedd-backs-call-for-universal-basic-income-trial-but-its-unlikely-to-happen/  
 

174 https://www.bbc.com/news/uk-scotland-48207818 
 

175 https://campaigns.greenparty.org.uk/manifesto/ 
 

176 https://www.libdems.org.uk/a20-ubi 
 

177  https://hansard.parliament.uk/Lords/2021-02-11/debates/D97C3621-FAF7-4A60-8420-F48AAC24618C/ 

UniversalCredit(TransitionalProvisions)(ClaimantsPreviouslyEntitledAAremeves F6791EB07C41 
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Pierre ka një doktoraturë në fizikë dhe ka punuar për një kohë të 

gjatë si meteorolog në Zyrën Kombëtare të Zvicrës. Ai është i 

interesuar në politikën energjetike dhe ndryshimet klimatike dhe iu 

bashkua Partisë së Gjelbër në vitin 1999. I zgjedhur në vitin 2018 në 

parlamentin kantonal (Grand Conseil), ai është ndër të tjera anëtar i 

Komisionit për Energjinë dhe Komisionit të 

 
Kjell Magne Fagerbakke ka lindur në vitin 1963, ka një doktoraturë në 

biologjinë detare dhe është lider i BIEN Norvegji. Kjell ka përvojë të 

dorës së parë me vështirësitë që hasin startup-et gjatë periudhës së 

tyre të planifikimit dhe se si të ardhurat bazë do të përfitonin ata që 

kanë plane për vetëpunësim. Ai është gjithashtu i angazhuar në 

ndryshimin e 

Lindur në vitin 1966 në Feldkirch, Austri. Studime për dramë, 

komunikim dhe gazetari në Vjenë dhe 

Ferenc Büttl, ekonomist, pedagog i lartë në Universitetin 

Metropolitan të Budapestit, Kryetar i 

Çështjeve Ekonomike. sistemit aktual mbizotërues ekonomik për të qenë në përputhje me 

kufijtë mjedisorë dhe socialë. 

Stokholm. Aktiv me punë të lidhura me kulturën për 

shumë vite dhe gjithashtu me gazetari dhe kërkime. Autor esesh 

dhe librash nga fusha kulturore. Ekspert i teatrit dhe i çështjeve të 

lidhura me të drejtat e autorit në gjykatën tregtare në Vjenë prej disa 

vitesh. Anëtar i këshillit komunal në Dornbirn, Austri. Anëtar bordi 

i Akademisë Politike të Gjelbërve në Austri. 

Fondacionit Progressive Hungary. pierre.eckert@gc.ge.ch (email),pierre.eckert.3 

(Facebook) kmfagerbakke@gmail.com (email) 

https://mmaa.hu/ (Uebsajti),MMAA.HU (Facebook), Meg 

úkorrikóMagyarországért Alapítvány (YouTube), Megú 

korrikóMagyarországért Alapítvány (Cicëroj) 

Christina Efthimiatou Ute Fischer 

 
juliane.alton@freda.at (email),@JulianeAlton (Cicëroj), 

dornbirner.gruene (Facebook),dornbirner.gruene (Instagram) 

 
 

Natalie Bennett 

 
Natalie Bennett (baronesha Bennett e Manor Castle për raste shumë 

formale) u bë anëtarja e dytë e Partisë së Gjelbër të Dhomës së 

Lordëve në Mbretërinë e Bashkuar në 2019, duke qenë udhëheqëse 

e partisë së Anglisë dhe Uellsit nga 2012-2016. Ajo mbrojti të 

ardhurat themelore universale në Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 

2015, kur të Gjelbrit morën më shumë vota se në çdo zgjedhje të 

përgjithshme të mëparshme të mbledhura së bashku. Ajo është në 

bordin e European Green Journal dhe ka qenë prej kohësh e përfshirë 

në aktivitetet e Green Green. 

 
 

 
 

Alexander de Roo 

 
Alexander de Roo u bë anëtar i PSP (Partia Socialiste Pacifiste) 

pothuajse 50 vjet më parë - një nga paraardhësit e GroenLinks. Ai 

përfaqësoi PSP-në në këshillin e qytetit të Amsterdamit (1983-1985) 

dhe GroenLinks në Parlamentin Evropian (1999-2004). 

 
Në vitin 1986, ai ishte një nga anëtarët themelues të Basic Income 

Earth Network dhe arkëtar i saj për gati 20 vjet. Ai themeloi 

GroenLinks në vitin 1989 së bashku me 8 persona të tjerë. Alexander 

ishte kryetar i organizatës holandeze Waddensea (2009–2016) dhe, 

për 5 vitet e fundit, ai ka qenë kryetar i Shoqatës së të Ardhurave 

Bazë. 

 
alexanderderoo@gmail.com (email) 

 

 

Christina Efthimiatou është një inxhiniere biokimike me një përvojë të 

madhe në studimet e zhvillimit mjedisor dhe lokal, si dhe në financimin 

dhe zbatimin e projekteve të financuara nga KE. Ajo është aktualisht 

një anëtare e Sekretariatit Politik të Ekologëve të Gjelbër, duke 

përfaqësuar Rajonin e Egjeut Jugor (ajo ka ndarë jetën e saj midis 

Athinës dhe ishullit Naxos në Cyclades). Ajo është gjithashtu anëtare e 

Komitetit Koordinues të Rrjetit Grek për Grevën vjetore Feministe të 8 

Marsit. 

 

 
polycand@hotmail.com (email) osexristina.efthimiatou (Facebook) 

 

 

Kim Evangelista 

 
Kim Fredericq Evangelista studioi shkencat ekonomike dhe politike në 

UniversitéLibre de Bruxelles, ku më vonë punoi si studiues në 

ekonominë e aplikuar. Ai tani është 

Ute Fischer është profesoreshë e shkencave politike dhe sociale në 

Universitetin e Shkencave të Aplikuara, Dortmund, Fakulteti i 

Studimeve Sociale të Aplikuara. Ajo është bashkëthemeluese e 

nismës “Liri jo punësim i plotë” në vitin 2003 e cila mbështet konceptin 

e një UBI përmes leksioneve dhe aktiviteteve botuese. 

 
ute.fischer@fh-dortmund.de (email) 

 

 

E. Fouksman 

 
E. Fouksman është Lektor/Asistent Profesor në Drejtësinë Sociale në 

King's College në Londër dhe bashkëpunëtor kërkimor i Universitetit 

të Oksfordit dhe Universitetit të Witwatersrand. Interesat kërkimore 

të Liz-it sillen rreth perceptimeve të punës, meritimit dhe 

rishpërndarjes së pasurisë, veçanërisht në Afrikën Jugore; si dhe 

politika dhe teoria e të ardhurave bazë pas punës dhe universale. 

Publikimet e fundit 

Julen Bollain Baukje Dobberstein 
këshilltar ekonomik dhe fiskal dhe koordinator i departamentit të 

politikave të partisë belge të Gjelbër, 

përfshijnë: "Ekonomia morale e punës" në ekonomi dhe shoqëri (2020) 

dhe, me Hannah Dawson, "Puna, 

Julen Bollain është një ekonomiste dhe studiuese e specializuar në të 

ardhurat bazë. 

 
@JulenBollain  

 
 

Mathis Bönte 

 
Mathis Bönte është një avokat nga Münster, Gjermani. Meqenëse 

reduktoi angazhimet e tij profesionale, ai është i angazhuar në 

aktivizmin e klimës, kryesisht me Scientists for Future and Extinction 

Rebellion. Së bashku me aktivistë të tjerë të klimës nga disa lëvizje, 

në vitin 2021 ai i bëri peticion parlamentit gjerman për një divident për 

klimën. 

Baukje Dobberstein është mjeke dhe psikoterapiste nga 

Hanoveri/Gjermani. Ajo punon mbi idetë për të ardhura bazë të 

pakushtëzuara për Bündnis90/Die GRÜNEN dhe shkruan një 

blog(https://blog.baukje.de/) mbi temën. 

 
BaukjeDobbie (Twitter) dhesvenja.baukje.dobberstein (Facebook) 

Ecolo. Në këtë cilësi, ai ka punuar në një propozim konkret politik të 

të Ardhurave Bazë Universale, i cili u shfaq në programin elektoral 

të partisë në zgjedhjet kombëtare belge dhe më gjerë evropiane të 

vitit 2019. 

 

 
kim.evangelista@ecolo.be (email) 

dembelizmi dhe shpërndarja" në Afrikë (2020). 

 
 

 

Raul Gómez 

 
Raúl Gómez është drejtor i Transición Fondacioni Verde (Spanjë). 

 
rgomez@transicionverde.es (email),@rasinmas (Cicëroj) 

 

mathis.boente@klimapraemie.org (email) 
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Henriet Horváth PredragMomçiloviq Simo Raittila Ulrich Schachtschneider 

është anëtar i partisë Párbeszéd në Hungari. Predrag mamičilovićështë një studiues, gazetar dhe aktivist 

politik nga Beogradi. Në punën e tij, ai është i fokusuar në ekologjinë 

politike, derritje, të ardhurat themelore universale, aspektet sociale 

të ndryshimeve klimatike, prodhimin e 

Simo Raittila është koordinatori i Green think-tank Visio. Ai aktualisht 

është duke shkruar një tezë doktorature mbi ndryshimet socio-

ekonomike në rreziqet e shëndetit mendor. Ai ka një MSc në Politikat 

Sociale dhe Publike dhe një BSc në 

Dr. Ulrich Schachtschneider (Oldenburg/Gjermani) ka studiuar 

inxhinieri energjetike, sociologji dhe politika mjedisore dhe punon si 

konsulent energjetik dhe shkencëtar social i pavarur. Fushat e tij 

kërkimore janë 

Ralph Kundig 

Anëtar i BIEN Zvicër 

ushqimit dhe tranzicionin e drejtë të energjisë. Ai është 

gjithashtu anëtar dhe bashkëthemelues i Zajedničko, një 

platformë për teorinë dhe praktikën e të përbashkëtave. 

Studime Folklorike. Ai ka punuar më parë si studiues në 

Institutin e Sigurimeve Shoqërore (Kela), duke studiuar 

asistencën sociale në zgjidhjen e fundit. 

transformimi social-ekologjik, politikat e energjisë sociale dhe politikat 

e “Zhritjes”. Ai është anëtar i bordit të të ardhurave bazë të 

pakushtëzuara të Evropës (UBIE) dhe një avokat për një "Të ardhura 

bazë ekologjike". 

Rebecka Le Moine 

predragmomcilovic@gmail.com (email) simo.raittila@ajatuspajavisio.fi (email),@Nonissimo 

(Cicëroj) www.ulrich-schachtschneider.de (faqe interneti) 

Rebecka Le Moine është një biologe e ruajtjes me fokus në trajtimin e 

zhdukjes masive. Tashmë ajo është deputete e Partisë së Gjelbër në 

Parlamentin Suedez, ku 

Michael Opielka 

Prof. Dr. Michael Opielka është Drejtor Shkencor i ISÖ 

Susanne Rieger Lucile Schmid 

ka dorëzuar faturat në favor të të ardhurave bazë. 
 

@Rebeckalemoine (Instagram),@RebeckaLeMoineMP 

(Facebook),@rebeckalemoine (Cicëroj) 

 
 

Vincent Liegey 

 
Vincent Liegey është një inxhinier, studiues ndërdisiplinor, zëdhënës 

i lëvizjes franceze të degrowthit dhe bashkëautor i "Un Projet de 

Décroissance” (Botimet Utopia, 2013) dhe të “Eksplorimi i degrowth: 

Një udhëzues kritik ” (Pluto Press, 2020). Ai është gjithashtu 

koordinator i Cargonomia, një qendër për kërkime dhe eksperimente 

mbi rritjen dhe një kooperativë sociale për zgjidhje të qëndrueshme 

logjistike 

- Instituti për Ekologji Sociale në Siegburg dhe Profesor i 

Politikës Sociale në Universitetin Ernst-Abbe-Jena. Nga viti 2012 deri 

në vitin 2016, ai drejtoi gjithashtu IZT – Institutin për Studime të 

Ardhshme dhe Vlerësim të Teknologjisë në Berlin. Në vitin 2015, ai 

ishte profesor i ftuar për Qëndrueshmërinë Sociale në Universitetin 

e Leipzig. Ai ishte një studiues vizitor në UC Berkeley (1990-2001; 

2005-2006) Doktoraturë (HU Berlin 1996) dhe Habilitation (Univ. 

Hamburg 2008) në Sociologji. 

 
 

michael.opielka@isoe.org (email),www.isoe.org (faqe 

interneti),@MichaelOpielka (Cicëroj),Michael-Opielka (SearchGate) 

 
 

Susanne Rieger ka qenë përgjegjëse për çështjet evropiane dhe 

marrëdhëniet evropiane në fondacionin e Gjelbër Katalanas 

FundacióNous Horitzons (FNH) për dhjetë vitet e fundit. Që nga viti 

2009 është edhe anëtare e Bordit të FNH. Ajo ka qenë delegate në 

Asamblenë e Përgjithshme të GEF që nga themelimi i GEF. Për herë 

të dytë ajo mban mandatin e bashkëpresidentes së GEF. 

Profesionalisht, Susanne është marrë me çështje të edukimit politik, 

ngritjes së kapaciteteve, diskutimeve politike dhe publike dhe 

strukturave të komunikimit në  nivel  evropian  për  njëzet vitet e fundit. 

Ajo është e vendosur në Barcelonë dhe punon si trajnere dhe 

konsulente në  vende  të  ndryshme evropiane. 

 
 

Lucile Schmid është nënkryetare e La Fabrique écologique, një think-

tank i specializuar për temat e gjelbra që nga viti 2013. Ajo ka qenë 

bashkë-presidente e fondacionit Green European (GEF; 2015-2017). 

Në vitin 2017, ajo bashkëthemeloi një çmim letrar, i cili synon të 

frymëzojë mendimin e gjelbër politik/ekologjik në letërsinë franceze, 

në partneritet me Bibliothèque nationale de France (BNF). Ajo është 

një bashkëpunëtore e rregullt e revistës Alternativat 

ekonomike(kronika mjedisore) dhe ka shkruar disa ese mbi ekonominë 

dhe çështjet e gjelbra. Ajo ka qenë aktive duke shkruar dhe redaktuar 

në Espritpër 20 vjet me tema të shtetit francez dhe elitave publike, 

ekologjisë dhe modelit politik dhe ekonomik francez. 

 
Ajo është përfshirë në politikën aktive që nga fillimi i viteve 2000 si 

kandidate dhe përfaqësuese e zgjedhur si 

dhe prodhimin dhe shpërndarjen e ushqimit lokal duke përdorur 

biçikleta mallrash në Budapest. 

Aleksandër Pagoulatos Peter Ryan për Partinë Socialiste dhe më pas për të Gjelbërit. Ajo ka qenë 

kandidate në listën e Urgjencës écologie, e 

 
www.Projet-Decroissance.net dhewww.cargonomia.hu 

 

 

Hannes Mehrer 

 
Hannes Mehrer ka studiuar psikologji dhe ka një doktoraturë në 

neuroshkencën kompjuterike. Ai është një nga koordinatorët e grupit 

të punës për të ardhurat bazë të të Gjelbërve gjermanë dhe redaktor 

i këtij numri të “Perspektivat e Gjelbërta Evropiane për të ardhurat 

bazë”. 

Alexander Pagoulatos iu bashkua Partisë së Gjelbër Greke në 2013. 

Ai është Sekretar Ndërkombëtar i partisë dhe ka shërbyer si mbledhës 

i Grupit Ekonomik. Fushat e tij të interesit janë ekonomia e gjelbër 

dhe alternative, degrowth, teoria e parasë, institucionet financiare 

ndërkombëtare etj. Ai ka shërbyer në Kontabilistë të Mirë dhe 

Konsulencë Financiare (PwC, EY) si analist biznesi. Ai ka një BSc në 

Matematikë të Aplikuar dhe një MSc në Financë. 

 
avpago@gmail.com (email),apagoulatosgreen 

(Facebook) 

Peter Ryan është anëtar i Komitetit të Politikave të të Gjelbërve 

Skocezë. Ai ishte pjesë e grupit të punës që zhvilloi politikën aktuale 

UBI të të Gjelbërve Skocezë dhe ka zhvilluar më parë politikën e të 

Gjelbërve Skocezë për shërbimet financiare dhe përdorimin e të 

dhënave për të Gjelbrit skocez. Ai është i martuar me 3 fëmijë. 

 
@IndyBanking (Cicëroj) 

udhëhequr nga Dominique Bourg, gjatë zgjedhjeve evropiane, një 

akademik dhe filozof. 

 
Ka studiuar në Sciences Po Paris,École nationale d'administration, dhe 

ka një diplomë në letërsi. Ajo punon me kohë të pjesshme në Ministrinë 

e Ekonomisë dhe Financave dhe jep mësime mbi politikën e gjelbër në 

shkollën e biznesit HEC në Paris dhe në Universitetin Paris-Sorbonne 

(Paris-I). 

 
lucile.schmid@gmail.com (email) 

 

@Hannes.Mehrer (Twitter personal),@Gruenes_GE (Grupi i punës së 

BI në Twitter)kontakt@gruenes- grundeinkommen.de (Email i grupit të 

punës BI) 
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Antje Schrupp Irina Studhalter 

 

Dr Antje Schrupp është një shkencëtare politike dhe gazetare që jeton 

në Frankfurt am Main. 

 
@antjeschrupp (Cicëroj),@antjeschrupp (Facebook) 

 

 

Djalë në këmbë 

 
Guy Standing është një bashkëpunëtor i kërkimit profesional në 

SOAS, Universiteti i Londrës. Një ekonomist me doktoraturë. nga 

Universiteti i Kembrixhit, ai është bashkëthemelues dhe bashkë-

president nderi i Rrjetit të Ardhurave Bazë Tokë (BIEN). Në vitet 2016-

2019, ai ishte këshilltar i Kancelarit Shadow të Thesarit, John 

McDonnell. Ai ishte Drejtor i Programit të Sigurisë Sociale-Ekonomike 

të ILO-s. Ai ka qenë konsulent për shumë organizma ndërkombëtarë, 

duke përfshirë UNCTAD, UNDP, UNICEF, Komisionin Evropian dhe 

Bankën Botërore. Ai ishte Drejtor Kërkimor për Komisionin e Politikave 

të Tregut të Punës të Presidentit Mandela dhe ka zbatuar disa pilotë të 

të ardhurave bazë. Librat e tij përfshijnëPrecariati: Klasa e Re e 

Rrezikshme, botuar në 23 gjuhë; Korrupsioni i Kapitalizmit; Të 

ardhurat bazë: Dhe si mund ta bëjmë atë të ndodhë; dhe Plaçkitje e 

Komunave. Në vitin 2020, aibashkëpunoi me Massive Attack në një 

video të bazuar në librin e tij,Luftimi i tetë gjigantëve: Të ardhurat bazë 

tani (2019). Libri i tij i fundit është botimi i tretë i zgjeruar i Korrupsioni 

i kapitalizmit(maj 2021). 

 
guystanding@standingnet.com (email),https://www. 

Irina Studhalter ishte pjesë e ekipit të fushatës për nismën kombëtare 

për të ardhura bazë në Zvicër në vitin 2016. Ajo është deputete e 

parlamentit të qytetit të Lucernit për të Gjelbërit e Rinj dhe 

bashkëkryetare e Partisë së Gjelbër të Lucernit. Irina Studhalter 

studion Punë Sociale dhe punon në ndërtimin e komunitetit dhe 

ndërmjetësimin kulturor. 

 

 
@IrinaStudhalter (Facebook),@IrinaStudhalter (Cicëroj), 

Irina.studhalter@gruene-luzern.ch (email) 

 
 

Ewa Sufin-Jacquemart 

 
Ewa Sufin-Jacquemart është Drejtoreshë e fondacionit polak të 

Gjelbër Fundacja Strefa Zieleni dhe Anëtare e Bordit të Drejtorëve të 

Fondacionit Green European. Si aktiviste e partisë polake të Gjelbër 

Partia Zieloni, ajo ishte për disa vite delegate e partisë në Këshillin e 

Partisë së Gjelbër Evropiane. Në Poloni, ajo është gjithashtu Anëtare 

e Këshillit të Shoqatës së Kongresit të Grave dhe që nga viti 2014 

koordinon “Qendrën e Gjelbër” të Kongresit të Grave. 

 
@esufin (Cicëroj) 

 

 

Bence Tordai 

guystanding.com/ (faqe interneti) është anëtar i partisë Párbeszéd në Hungari. 
 

 

Wolfgang Strengmann-Kuhn Rrjeti i Gjelbër Evropian i Përkrahësve të të Ardhurave Bazë 

Wolfgang Strengmann-Kuhn është një ekonomist dhe anëtar i 

Parlamentit në Gjermani për Bündnis 90/ Die Grü nen. Ai ishte 

studiues dhe pedagog në universitetet e Bielefeld, Frankfurt am Main 

dhe Hohenheim. Pozicioni i tij i fundit, para se të bëhej deputet në vitin 

2008, ishte profesori i përkohshëm i Ekonomisë së Punës në 

Universitetin Goethe të Frankfurtit. Fokusi i punës së tij akademike ka 

qenë në kërkimin e varfërisë, të ardhurat bazë, reformën dhe 

financimin e sigurimeve shoqërore, ekonominë gjinore dhe ekonominë 

e punës. 

 
Ideja për të mbledhur pikëpamjet mbi të ardhurat bazë nga shumë 

kombe në Evropë në këtë përmbledhje buron nga Rrjeti i Gjelbër 

Evropian i mbështetësve të të ardhurave bazë. Për t'u bashkuar me 

takimet tremujore të rrjetit dhe listën e tij të postës elektronike, ju 

lutemi kontaktoni grupin e punës së të ardhurave bazë të të Gjelbërve 

gjermanë:kontakt@gruenes-grundeinkommen.de 

 

wolfgang.strengmann-kuhn@bundestag.de (email), www.strengmann-

kuhn.de (faqe interneti),@W_SK (Cicëroj), wolfgang.strengmannkuhn 

(Facebook) 
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Na kontaktoni: Lidhu me ne: 

 

 
                         Vizitoni faqen tonë të internetit për të mësuar më shumë rreth nesh 

 
 
 

FONDACIONI EVROPIAN I GJELBËR 

Rue du Fossé 3, L-1536 Luxembourg Zyra 

e Brukselit: 15, rue d'Arlon, B-1050 Bruksel 

gef.eu 

 
Ndiqni rrjetet tona sociale për të qëndruar të informuar për 

aktivitetet dhe ngjarjet tona më të fundit që zhvillohen në të gjithë 

Evropën 

 

 

GEF_Europe 

 

t:+32 (0) 2 234 65 70 

e:info@gef.eu 

 
Fondacioni GreenEuropean 

 

GEF_Europe 
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