Lokale, alternative penge

Lokale, tillidsbaserede hjemmelavede penge
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Lokale penge – hvad og hvorfor?
●

●

●

●

●

De systemer, jeg vil se på her, er Local Exchange
Trading Systems (LETS)
Udgangspunkt i anvendelsen af LETS i Spanien, specielt
Sevilla
I Sevilla anvender de den lokale valuta puma, som er
organiseret af beboercentret ”Centro Vecinal Pumarejo”
på Plaza del Pumarejo
Centret stod tomt, men blev overtaget af lokale beboere,
som crowdfundede 16.000 euro til at sætte det i stand
Udspringer af 15. maj-bevægelsen
v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Centro Pumarejo
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Sevilla, maj 2011 – los indignados
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Baggrund for puman og indignados
●

●

●

●
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Spanien hårdt ramt af krisen – 25% arbejdsløshed,
> 50% ungdomsarbejdsløshed
Sevilla og Andalusien traditionelt hårdt ramt: 33%
arbejdsløshed (unge: 55,1%)
Folk dør ikke af sult på gaden: De fleste (ikke alle)
får en eller anden ydelse fra det offentlige
Men husleje mv. er dyrt, og folk har ingen penge
Man kan ikke klare sig ved at lave småjobs mv i
kvarteret, for ingen har nogen penge
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Løsning: Nye, lokale penge
●

●

●

●

●

Krisen suger alle penge ud af den lokale økonomi
Centro del Pumarejo, foråret 2012: Vi laver vores egne,
pumaen
Pumaen skal fremme lokal handel – værdier skabt i
kvarteret, økologisk og bæredygtig produktion
Et stort antal forretninger accepterer Puma –
privatpersoner kan handle indbyrdes med dem, bl.a. på
månedlige markedsdage
Fælles indkøbsforening/forsyningscentral, hvor
medlemmer kan købe mad og dagligvarer m. Puma
v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Men hvordan virker det?
●

●

●

●

Ved indmeldelse får hvert
medlem udleveret en
bankbog med et nummer
Bankbogens saldo er fra
starten 0 puma
Der må laves overtræk op til
100 puma
Vekslekurs: 1 puma = 1€
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Hvordan virker det, fortsat
●

●

●
●

●

Ved hver handel noterer både
køber og sælger beløb,
bankbogsnummer og ny
saldo i hinandens bankbøger
Sælger er ansvarlig for at skrive transaktionen ind i systemets
elektroniske platform, The Community Exchange
Summen af indeståendet på alle bankbøger er altid 0
Det maksimale beløb, der kan eksistere, er 100 puma*antal
medlemmer i netværket
P.t. ca. 550 medlemmer
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Features/særheder
●

●

Vi låner alle 100€ af fremtiden - den samlede sum er
altid 0
Bygger på tillid – når jeg giver nogen 100 puma til
gengæld for en vare eller ydelse, lover jeg dem, at
jeg selv eller andre vil give dem noget for dem

●

Har ingen værdi uden for lokalsamfundet

●

Giver ikke mening at spare op

●

Er mere værd, jo mere de cirkulerer
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Features/særheder, fortsat
●
●

●

●

●

Ingen fysiske penge – bortset fra til det månedlige ”MercaPuma”
Kræver betydeligt engagement
for at hæve sig over alm.bytteleg
Sætter faktisk gang i den
lokale økonomi: Folk får
noget at spise
Er et supplement: Husleje og
brændstof skal betales med €,
men alt lokalt kan klares med puma
Kan nogen se den helt store
elefant i rummet?
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Et lidt større perspektiv
●

LETS-systemer blev opfundet i 1980erne og kendes fra Australien,
Canada, Sydafrika mfl

●

Introduceret i Spanien med zoquitos i Jerez de la Frontera i 2007

●

Er eksploderet efter krisen og los indignados i 2011

●

●

●

Findes nu over 30 forskellige lokale valutaer: jara, coin (i Coín, Málaga),
axarco, boniato, mora, eco, choquitos, galeuros …
Ikke alle er LETS-systemer: Også timebanking og ”aging money”
(DEMOS på Gran Canaria m. indbygget borgerløn)
Alt sammen meget nyt, lidt tidligt at konkludere, men ...
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Konklusioner
●
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Lokale penge skaber velstand i lokalsamfundet, når officielle
penge forsvinder p.gr.a. krisen
Alle fungerer over Internettet. Nogle har fysiske sedler, andre
kun Internet
Lokale producenter af fødevarer mv kan købe arbejdskraft selvforsyning
Kræver tillid og opbakning: Opbygger communities og
sammenhold i lokalområder (fejler, hvis det ikke lykkes)
Rent fiktiv/formel konstruktion (som alle penge), men virker rent
faktisk
Kan ikke erstatte den nationale/globale valuta
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Links, referencer
●

●

●

●

●

Pumaens hjemmeside: https://monedasocialpuma.wordpress.com/
DR Horisont om økonomiske alternativer i Spanien:
http://www.dr.dk/TV/se/horisont/horisont-34#!/
P2P Foundation om alternative penge:
http://p2pfoundation.net/Category:Money
Vivir sin empleo: Spændende blog på spansk om økonomiske
alternativer, sociale valutaer osv.:
http://www.vivirsinempleo.org/
Community Exchange – sydafrikansk webservice, der driver
hundredevis af tidsbanker og LETS-valutaer:
https://www.community-exchange.org/
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Any questions?
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