Východisko z nezaměstnanosti a nesvobody?
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(Bad Liebenzell, říjen 2006)

Dnešní Německo se vyznačuje rostoucí nezaměstnaností a stále větší chudobou uprostřed bohaté plýtvající
společnosti. Tento vývoj trvá již několik let. Dosavadní nesmělé reformy tento trend nedokáží zvrátit,
namísto odstranění příčin léčí pouze příznaky a vše ještě více komplikují.

„Přibližně pět až šest miliónů Němců žije trvale ve stavu sociální bezmoci“, píše časopis „DIE
ZEIT“ 19. října 2006. „Ztratili naději být členy dynamické pracující společnosti (….) Jejich
hospodářské výhledy se rovnají nule. Nikdo to tak nechce říci, ale je to tak.“

Ještě více alarmující je současný stav „panující beznadějné normality rezignace“. Politici ve vší vážnosti
diskutují o tom, jaké politicky korektní označení se má používat při „hovoru o nepojmenovatelných“!
Zvolen byl termín „Prekariát“, který spojuje označení „prekémí“ (pro obtížný ožehavý) a „Proletariat“
(starořímská chudina: dělnictvo, námezdně pracující a nevlastnící výrobní prostředky). Tak se tu úmyslně
nově pojmenovává něco. co nemá. nebo nemůže být změněno. Stěží bychom hledali nějaký výraznější
projev naléhavé potřeby nových, nosných myšlenek a opravdu účinných reforem.

Cestou z krize by mohla být myšlenka nepodmíněného základního příjmu, doprovázená zásadní reformou
daňového systému. (Spolkový prezident Host Köhler, 29. prosince 2005: „Mohli bychom přemýšlet o
nějakém druhu základního příjmu.“)
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Prof. Götz W. Werner (zakladatel sítě drogerií DM a vedoucí Interfakultatives Institut für
Entrepreneurship na universitě v Karlsruhe) a Dr. Beuediktus Hardorp (auditor a daňový poradce, známý
četnými publikacemi a bohatými zkušenostmi z oblasti hospodářských i sociálních struktur a závislostí)
ideu „Grundeinkommen“ (základního nepodmíněného příjmu pro všechny) již několik let rozpracovávají
nedávno dokončený koncept, který slibuje velkou sociální nosnost, zároveň ale vyžaduje radikální změnu
myšlení.

Texty sebrané v tomto sešitě mají poskytnout úvod do myšlenky konceptu nepodmíněného základního
příjmu. Podrobné informace jsou uvedené v knize pana Götze W. Wernera „Základ budoucnosti: Základní
příjem“ (Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen“), nakladatelství Verlag Freies Gestesleben a
na internetových adresách (viz přehled použité literatury na konci brožury).

Děkujeme autorům za možnost nahlédnutí do rukopisu výše uvedené knihy.
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