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SKRIV ETT GOTT
TESTAMENTE OCH
LEV 18 ÅR LÄNGRE.

Enligt väl underbyggd statistik från det brittiska företaget Smee &
Ford Ltd lever människor som inkluderar en ideell organisation i
sitt testamente 18 år längre än andra!
–Det kan låta märkligt, men statistiken bygger på över 25 års
forskning, och vi ser tydligt att människor som skriver ett testamente där en del av arvet går till välgörenhet i genomsnitt blir 87
år, att jämföra med medellivslängden i Storbritannien som är 69 år,
berättar Richard Radcliffe, som arbetat med ideella organisationer,
välgörenhet och testamentsfrågor sedan början av 1980-talet.
Den enkla slutsatsen är att man blir friskare av att dela med sig av
sina tillgångar, när man vet att de kan sprida glädje och nytta även
efter att man själv har lämnat jordelivet, eller?
–Om du ler mot någon får du ett leende tillbaka. Om du ger till
någon får du också tillbaka. När jag föreläser runt om i världen brukar jag prata om testamentet som en levande handling, där du på
ett tydligt och positivt sätt kan visa dina tankar, känslor och åsikter,
bland annat genom att ge en slant, en fastighet eller en procentandel till ett gott ändamål. Du kanske inte blir friskare i medicinskt
mening, men ett gott samvete och en vänlig själ tycks helt klart gå
hand i hand med ett längre liv.
Smee & Ford läser och hanterar över 1000 testamenten om dagen!
Företaget hjälper även till att formulera testamenten och Richards
råd är att hålla det enkelt och personligt.
–Lita på din egen känsla och vilja. Skriv från hjärtat. Sedan är det
alltid klokt att stämma av med en jurist, så innehållet blir korrekt,
avslutar Richard
Mr Radcliffe har genom åren föreläst och samarbetat en hel del
med ideella organisationer i Sverige, främst i testamentsfrågor.
–Richard har varit en stor inspirationskälla i vårt arbete med
Goda Testamentet, en kampanj där 40 ideella organisationer gör
gemensam sak för ett ökat testamentsskrivande i Sverige, berättar
Martina Hallin på Frii.

