HYPERLOOP DE LOOP: Et lille blik ind i Fremtiden.
Jeg fandt for nylig ud af er der er noget der hedder Hyperloop One. Det er et transportsystem der i en
nær fremtid kan transportere mennesker og gods over store afstande på kort tid. 12.000 km/t i en
cylinderkabine i et rør uden friktion. Et job i f.eks. Schweiz bliver en indlysende mulighed. Der er
andre fordele, men prøv og forestil Jer hvad det betyder for andre transportsystemer. Nogen må nok
lukke deres virksomheder og tilslutte sig den voksende skare af mennesker der betragtes som en
økonomisk byrde for samfundet.
Selv tænker jeg på alle de vanvittige påfund af arbejdsfremmende art (?) som samfundet i årevis har
pålagt folk på overførselsindkomster for at spare det samme samfund for det, den kalder en urimelig
samfundsbyrde. Prisen betales af dem, der i forvejen har mindst at gøre godt med. Det ved enhver.
Danske supermarkeder har dræbt købmænd og andre handlende. Udviklingen, især den digitale, har sat
andre fag ud af spillet. Robotter ligeså. Penge vil have penge. Og de penge som udgør AP Møllers og
andre store virksomheders formue er taget direkte op af lommerne på dem de har gjort arbejdsløse.
Én konsekvens er at den ene ægtefælle, i mange tilfælde, er pålagt at betale en del af den andens
underhold med penge han/hun selv har optjent, da man har fundet ud af at lade den samlede
husstandsindkomst ligge til grund for størrelsen af enhver form for bistand og en folkepension, der
nærmest svarer til et eksistensminimum. Det skal nok bidrage til hygge og harmoni i de små hjem.
Socialt bedrageri er en følge af denne ordning og koster sandsynligvis samfundet noget der svarer til de
beløb, som staten unddrager pensionisterne. Før staten sender regningen det forkerte sted hen, har
chefstillinger i dyre kontorer møbleret med design og kunst, konsulenter, administration og lønninger
ædt en stor del af kagen.
Hver gang riget fattes penge tages de op af lommerne på dem samfundet har ladt i stikken. Det ville
ikke være urimeligt at sende regningen til de virksomheder, der er årsag til fagdød og arbejdsløshed.
Dem der rammes kan ikke beskyldes for kriminelle handlinger. De har blot passet deres arbejde og det
er jo ikke strafbart. Der skal nok findes analyser, som viser hvor mange dagsværk/ arbejdstimer
moderne teknologi og andre former for arbejdsløshedsskabende tiltag repræsenterer. De kan
værdisættes og omsættes til rede penge. Sandsynligvis milliarder, der ved en pålagt skatteprocent til de
virksomheder, der i princippet er årsag til den arbejdsløshed vi har i dag, kunne føres tilbage til dem
der er ramt af den.
Der bliver ikke færre arbejdsløse i fremtiden. Et selvværd blandt dem, samfundets udskudte, der i dag
ligger lavt på barometeret, kan vendes til stolthed (uden dårlig samvittighed) i en fremtid, hvor de rige
pengepugere påtager sig et ansvar og giver noget, af det de har taget, tilbage. Borgerløn.

