A 8-a Săptămână a Venitului de Bază Necondiţionat (UBI)
14-20 septembrie 2015
Contact

Apel la participare

Internaţional
http://basicincomeweek.org/
contact-form/
România
rosa@diasporaprogresista.eu
https://www.facebook.com/
UBI.Romania

UBI – o plasă de salvare pentru viaţă
Ne confruntăm cu multiple crize care ne ameninţă viaţa atât ca indivizi, cât şi ca specie umană
globală. Crizele – socială, ecologică şi financiară – sunt trăite într-o imensitate diversă de forme,
pe tot globul.
Ce/cum este Venitul de Bază Necondiţionat (UBI)?
Cu ocazia acestei Săptămâni UBI dorim
să atragem atenția asupra Venitului de
Universal: fiecare persoană, indiferent de vârstă, origine
familială, rezidență, profesie etc. va primi această alocație.
Bază Necondiţionat ca o posibilă „Plasă
de Salvare pentru Viaţă” cu rolul de a
Individual: fiecare individ în parte are dreptul la UBI,
proteja fiecare om, fără deosebire.
Într-o lume în care locul de muncă se
caracterizează din ce în ce mai mult prin
instabilitate şi nesiguranță (precaritate),
UBI reduce teama care-i face pe oameni
să devină violenţi unii faţă de ceilalţi.
De asemenea, UBI generează creştere
economică acolo unde trebuie, în timp
ce legitimează des-creşterea economică
acolo unde este necesar. UBI activează
echilibrul ecologic sănătos, garantând
viaţa pe planeta noastră, în viitor.
Săptămâna Venitului de Bază
Necondiţionat a fost iniţiată în 2008 de
către activişti / voluntari din ţările
vorbitoare de limba germană. Deşi
iniţiativa a avut de la bun început un
profil internaţional, ea a căpătat un
profil mai puternic în Europa, din punct
de vedere practic, abia dupa lansarea
noii coaliţii Unconditional Basic Income
Europe (UBIE) în anul 2014.

deoarece este singura metodă prin care se poate asigura
dreptul la viaţă privată şi se previne controlul din partea
altor indivizi. UBI va fi o alocație independentă de starea
civilă (căsătorie), independentă de situaţia de coabitare sau
de orice configurație a gospodăriei. UBI nu va depinde de
veniturile altui membru al familiei.
Necondiţionat: ca drept al omului, UBI nu va depinde de
nici o pre-condiție, cum ar fi obligația de a accepta un loc
de muncă în schimbul unui salariu, sau obligaţia de a presta
servicii în folosul comunităţii, sau de a afișa un
comportament „tradiţional” referitor la „rolurile sociale”
ale bărbaților şi femeilor. UBI nu va depinde nici de alte
venituri, economii sau de limite ale proprietății.
Suficient din punct de vedere cantitativ: suma trebuie să
fie suficientă astfel încât să poată acoperi costurile
economice ale unei vieți decente, conform valorilor ţării
respective. UBI trebuie să prevină sărăcia materială şi să
ofere fiecărui om posibilitatea de a participa la viaţa
socială, ducând un trai decent.
Ţinem să menţionăm că UBI nu înlocuieşte forma statului
social fondat pe principiul recompensei economice, ci mai
degrabă îl completează şi îl transformă pe acesta într-o
formă statală bazată pe un principiu emancipator al
bunăstării comune.

Reţeaua mondială UBI (Basic Income Earth Network sau BIEN) a contribuit la globalizarea acestei
iniţiative prin organizarea unei serii de evenimente online la care participă experţi UBI şi activişti la
nivel internaţional.
Invităm activiştii UBI de pe întreaga planetă să contribuie la globalizarea/internaţionalizarea şi mai
largă a Săptămânii UBI.

Haideţi să ţesem împreună
“Plasa de Salvare pentru Viaţă”!
Dacă doriţi să organizaţi un eveniment UBI în oraşul sau comunitatea dumneavoastră, noi vă oferim
suportul unui website colectiv, vă putem ajuta să găsiţi vorbitori la eveniment şi să faceţi publicitate
evenimentului, adresându-ne unei audienţe globale.
Arătaţi lumii întregi că evenimentul dumneavoastră face parte din efortul global pe care-l facem cu
toţii să beneficiem de Venitul de Bază: http://basicincomeweek.org/
Luaţi legătura cu echipa regională sau internațională coordonatoare, folosind datele de contact de
mai sus.

Carta Venitului de Bază Necondiţionat (Carta UBI)
UBIEurope este o alianţă formată din indivizi şi organizaţii care promovează Venitul de Bază
Necondiţionat.

Articolul 1
Venitul de Bază Necondiţionat (UBI) este o sumă de bani plătită în mod regulat fiecărui individ, fără
condiţii şi de manieră universală, suficientă din punct de vedere cantitativ încât să poată asigura
existenţa materială a omului şi participarea sa în societate. UBI reprezintă un pas către emanciparea
sistemului social al bunăstării umane.
Articolul 2
UBIEurope are urmatoarele obiective:
- introducerea Venitului de Bază Necondiţionat în Europa
- pentru ca toţi oamenii să trăiască demn, recunoaşterea UBI printre Drepturile Universale ale Omului.
Articolul 3
UBIEurope respectă diversitatea punctelor de vedere şi a opiniilor cu privire la Venitul de Bază
Necondiţionat (UBI). Diversele cauzalităţi/justificări şi metode de implementare nu vor sta în calea
cooperării noastre.
Articolul 4
UBIEurope respectă diferenţele individuale sau colective , cum ar fi, dar nu limitându-se la: gen, rasă,
orientare sexuală, handicap, religie, statut financiar, ocupaţie, ţară sau condiţie impusă de migraţiune.

