
Opinion: How universal basic income can help student finances and grades 
 
Tim Donelly, az Arizonai Egyetem hírportáljának, a State Press újságírója azt a témát 
járja körbe, hogy egy havi 1000 dolláros alapjövedelem-program hogyan segítené a 
felsőoktatásban hallgatókat tanulmányaik során. A “Freedom Dividend” (Szabadság 
Osztalék) néven futó alapjövedelem program Andrew Yang, az Egyesült Államokbeli 
Demokrata Párt elnökjelölt-aspiránsának fő programpontja.  
 
Az alapjövedelem ötlete nem annyira baloldali kötődésű, mint elsőre gondolnánk: Richard 
Nixon, az USA republikánus elnöke hivatali ideje alatt kis híján az egész országban 
bevezette, napjainkban pedig Alaszkában, ami egy markánsan konzervatív állam, 
osztalék-program működik a helyi földgáz-, és olajkitermelésből befolyt profit szétosztásából.  
 
Gazdasági helyzettől függetlenül, a Yang által beharangozott havi osztalék minden 
felsőoktatásban résztvevő hallgató számára nagy segítség lenne: az alacsonyabb 
társadalmi osztályokból származó hallgatók el tudnák kerülni, hogy az egyetem mellett 
dolgozniuk kelljen, jobb sorsú társaik pedig külfölfi tanulmányutakat és olyan egyetemen 
kívüli tevékenységeket tudnának belőle finanszírozni, amit eddig nem engedhettek meg 
maguknak - írja a szerző.  
 
Az Arizonai Egyetem hallgatói létrehoztak egy csoportot, ami Yang kampányát támogatja. 
Kyle Henden, a csoport szóvivője elmondása alapján az alapjövedelem nem ad választ 
minden jelenleg létező gazdasági problémánkra, de szükséges a további építkezéshez és 
enyhítheti az egyetemi hallgatók problémáit. 
 
Az egyetem hallgatói közül a republikánus Jeremiah Willett fogalmazta meg véleményét az 
alapjövedelemmel kapcsolatban. Willett negatívan értékelte az ötletet, mert szerinte az 
alapjövedelem csökkentené a munkakedvet. A szerző megjegyzi, hogy mivel az 1000 dollár 
nem minden régióban elég a megélhetésre, emellett is kellene valamennyi munkát vállalnia 
az embereknek, ami Willett érve ellen szól. Willett-tel ellentétben pedig egyre több 
republikánus áll be az ötlet mögé, a cikkíró maga is republikánus hallgatóból avanzsált 
függetlenné az alapjövedelem-program hatására.  
 
Yang beszédeiben gyakran említi, hogy mivel a városokban könnyebb magasabb bérezésű 
munkahelyeket találni, az emberek főleg ezek felé a városok felé - mint Los Angeles és 
Phoenix - mozognak munkavállalóként. Az alapjövedelemmel azonban a helyieknek és a 
hallgatóknak is lehetősége lenne alacsonyabban fizető, helyi, kisvárosi munkákat is 
elvállalniuk. 
 
Összességében a cikk írója szerint a Yang által propagált alapjövedelem-program sok terhet 
venne le a hallgatók válláról, csökkene a megélhetési stressz, javulnának a hallgatók 
tanulmányi átlagai, gyakornoki pozíciókhoz való hozzáférése, ami  hosszú távon pozitívan 
hatna rájuk és az egész gazdaságra egyaránt.  
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