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Manifest för ett ekonomiskt 
jämlikt samhälle

GRUNDPRINCIPER

1. Ingen annan än staten kan anställa.    

2. Staten garanterar lik lön mot arbete.    

3. Alla som önskar kan starta en verksamhet.   

4. Profit från alla typer av verksamheter tillfaller staten.   

5. Arbetskraft kan köpas från staten.   

6. Staten garanterar arbete för alla.   

7. Staten garanterar gratis samhällstjänster som hälso-
vård, rättsväsende, utbildning och infrastruktur för 
alla.   

8. Nödvändiga tjänster och produkter som inte erbjuds 
av marknaden, blir producerade och sålda av staten.   

9. Kontanter ersätts av en elektronisk valuta där alla 
transaktioner kontrolleras av staten.    

10. I övrigt organiseras samhället efter parlamentarisk 
demokratiska principer, och med en fri marknad för 
varor och tjänster. 
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APPENDIX

1. Ingen annan än staten kan anställa.
Strukturella maktförhållanden mellan individer ska mot-
arbetas. Eftersom arbetssäljaren är tvungen att arbeta, så 
hamnar denne i en beroendesituation gentemot arbetskö-
paren. Maktstrukturen är principiellt densamma som vid 
slaveri. Därför kan bara kollektivet, eller staten, inta denna 
position. Alla arbetar med nödvändighet för sin egen vin-
ning, och därefter för kollektivet. Ingen individ har rätt att 
profitera på denna nödvändighet.   

2. Staten garanterar lik lön mot arbete.
Lönen är lik oavsett typ av arbete. Grundbeloppet för en 
timmes arbete, blir fastställt efter statens inkomster, som 
är vinsten från alla samhällets verksamheter, fördelat likt 
mellan antalet arbetade timmar. Det är ingen plikt att  
arbeta. De som önskar att arbeta mindre får ett tillsvaran-
de mindre belopp. De som önskar arbeta men har nedsatt 
hälsa, får tillsvarande ersättning.     

3. Alla som önskar kan starta en verksamhet.
Den som inte önskar att skaffa sin försörjning genom löne-
arbete kan driva en verksamhet för att generera inkomst. 
Denna ägs och kontrolleras av den eller de som startat den. 
En verksamhet kan också drivas i tillägg till lönearbete. 

4. Profit från alla typer av verksamheter tillfaller staten.
Som profit menas alla inkomster från verksamheten som 
överstiger 16x grundbeloppet per dag, efter utgifter och in-
vesteringar. 16 timmar räknas som maximum vad en individ 
kan utföra av arbete på en dag. 

En verksamhet har rätt att investera vad den anser nödvän-
digt för verksamhetens bästa, men investeringarna måste 
godkännas av staten. En verksamhet har rätt att önska växt, 
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och därmed skapa en attraktiv arbetsplats de som arbetar 
där. Men grundprincipen i samhällsstrukturen ska vara jäm-
likhet, och staten ska kontrollera att investeringar i verk-
samheten ska vara relaterade till driften, och inte syftade 
på att skapa skillnader individer emellan.
Gränsen för profit minskas i förhållande till om en individ 
utför arbete för lön. Dvs en individ som arbetar för lön 8 
timmar per dag, kan i tillegg driva en verksamhet. Som pro-
fit för denna verksamhet räknas då alla inkomster över 8 
timmar per dag.

5. Arbetskraft kan köpas från staten.
Priset för arbetskraft är densamma som lönen. Ett grund-
belopp per timme. Ett avtal med ömsesidig uppsägningstid, 
arbetstider etc, för arbetsförhållandet ska upprättas base-
rat på typen av arbete. De som arbetar har rätt att organi-
sera sig för att påverka sina arbetsförhållanden. 

6. Staten garanterar arbete för alla.
En individ kan arbeta upp till 16 timmar per dag i mån av 
tillgängliga arbetsplatser. Råder det brist på arbetsplatser 
garanterar staten arbete i upp till 8 timmar. Om nödvändigt 
organiserar staten själv verksamheter för att utföra nöd-
vändiga uppgifter.     

7. Staten garanterar gratis samhällstjänster som hälsovård, 
rättsväsende, utbildning och infrastruktur för alla.

Dessa är nödvändiga tjänster som alla har behov för, men i 
olika grad. Att prissätta dessa skapar ojämlikhet. Däremot 
står det fritt för envar individ att starta en verksamheter 
som också levererar de flesta av dessa tjänster till en pris.  
  
8. Nödvändiga tjänster och produkter som inte erbjuds av 

marknaden, blir producerade och sålda av staten.
Detta gäller i den mån det finns efterfrågan efter tjänster och 
produkter som inte tillhandahålls av andra verksamheter,  
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eller att dessa är av bristfällig kvalitet eller för hög pris. 
Dessutom kan staten starta verksamheter för att tillgodose 
behovet för arbetsplatser.

9. Kontanter ersätts av en elektronisk valuta där alla  
transaktioner kontrolleras av staten.

Syftet är att försvåra för utvecklingen av korruption och 
uppbyggande av dolda förmögenheter. Även om individer 
kan spara pengar genom högt arbete och låg konsumtion, 
är möjligheten att bygga upp en privat förmögenhet be-
gränsad till vad det är möjligt att tjäna på arbete. Ekono-
miska ojämlikheter blir därför lätt synliga. 
  
Bankväsendet blir statligt. Systemet med räntor på kapital 
och lån avskaffas. Det blir möjligt för individer och verk-
samheter att ta upp statliga, räntefria lån.  
  
Överföring av profit från verksamheter bör i största möjliga 
mån vara automatiserad. Dvs inbetalningar till en verksam-
het eller individ som överstiger de tillåtna beloppen ham-
nar automatiskt hos staten. Individer eller verksamheter 
kan kräva utbetalningar från staten för att täcka kostnader 
och investeringar. Det bör organiseras med automatiska 
överföringar för fasta utgifter.
 

10. Samhället organiseras efter parlamentarisk  
demokratiska principer och med en fri marknad  

för varor och tjänster.
Det primära arbetet för de valda representanterna består 
i att lösa hur fördelningen av de gemensamma resurserna 
bör göras, och hur arbetet ska organiseras.   
De finanspolitiska medlen är starkt begränsade eftersom 
det mesta av ekonomin är automatiserad. Lönen är lik för 
alla, och fastställs av den statens inkomst. Skattesystemet 
är avskaffat och ersatt med förbud mot profit.
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Marknaden för varor och tjänster fungerar med fri prissätt-
ning efter tillgång och efterfrågan. När behovet för profit 
är avskaffat står verksamheter friare att utvecklas efter de 
principer de önskar, vilket bör leda till en större variation i 
utbudet för konsumenterna.

***


