Reform för ett

rättvist och hållbart ekonomiskt system
Vill du kunna påverka hur ekonomin styrs? Vill du se ett rättvist finansiellt system som ger alla ekonomisk trygghet? Vill du ha ett stabilt system som tillgodoser både människans och planetens behov?
I så fall, kanske du vill stötta dessa förslag.
Nonviolent Network for Monetary and Economic Reform är ett nätverk som arbetar för ett system som är
rättvist, demokratiskt och hållbart. Vi ser en förändring av penningsystemet som nyckeln till ett samhälle där alla har möjlighet att tillgodose sina behov. Penningsystemets utformning är vår tids absolut
viktigaste uppgift att lösa för den avgör vår möjlighet att leva i harmoni med varandra och möjligheten för livet på planeten att fortgå.
"Ge mig kontroll över en nations pengar och jag bryr mig inte vem som skriver lagarna."
- Mayer A B Rothschild, grundaren av Rothchilds världsomspännande bankimperium

Ett demokratiskt styrt penningsystem
Idag skapas pengar genom att privata vinstdrivande företag ger ut lån. Pengarna du har på ditt konto
har kommit till genom att någon tagit ett lån på en bank. Enligt de nuvarande reglerna kan bankerna
låna ut drygt 10 gånger mer pengar än vad de faktiskt har. Riksbanken har tryckt drygt 100 miljarder
kronor, de resterande 1300 miljarder kronor som cirkulerar i ekonomin har kommit till genom långivning.
Genom detta system får bankerna kontroll över den infrastruktur
som gör att vi kan byta saker med varandra. Deras vilja eller ovilja
att låna ut pengar bestämmer hur mycket pengar det finns i
cirkulation och i förlängningen över hela ekonomin.

”Vi erbjuder bankerna 50
miljarder kronor, det betyder att
bankerna i sin tur kan låna ut i
storleksordningen 500-600
miljarder kronor.”,
- Anders Borg

Sedan bankkraschen 1991 har de fyra största bankerna dragit in 1 450 miljarder kronor på enbart
ränta och provisioner. Trots dessa enorma vinster befinner vi oss just nu i en ny kris där bankerna
räddas med hundratals miljarder kronor i billiga lån. Bankerna tillhandahåller inte ett stabilt finansiellt
system och ska alltså inte ha en sådan uppgift.
Vi vill att penningsystemets utformning ställs under demokratiskt inflytande. Först när valda makthavare, i öppna och transparenta system, sköter utgivning och reglering av våra pengar kommer
demokrati att på riktigt börja handla om frihet, delaktighet och medbestämmande.
Förslag: Ensamrätt för skapandet av pengar ges till Riksbanken. Riksbanken ställs
under direktdemokratiskt inflytande.

Offentligt ägda banker i alla kommuner
Bankerna tar ränta på pengarna de lånat ut och betalar ränta på de pengar kunderna har sparade.
Räntan fungerar som en pump som flyttar över resurser från dem som har så lite att de behöver låna
till dem som har så mycket att de kan spara. Ju högre ränta desto mer kraft i ”räntepumpen”. 90 % av
Sveriges befolkning har större ränteutgifter än ränteinkomster. Endast 10 % av befolkningen tjänar på
räntesystemet.
Vi vill att bankerna ska fungera som en mellanhand mellan dem som vill låna och dem som vill spara inte som en omfördelare av resurser.
Förslag: En offentligt ägd bank inrättas i varje kommun med uppgift att serva privatpersoner och näringsliv med räntefria låne- och sparmöjligheter.
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Räntefrihet för ett hållbart system
Pengarna som cirkulerar i vår ekonomi är lånade på en bank. Den summa pengar som banken vill ha i
ränta på sina utlånade pengar finns dock inte i systemet. Låt säga att tio personer lånar 1 000 kr var på
en bank som tar 10 % i ränta. Efter ett år vill banken ha tillbaka 11 000 kr. De 1 000 kronor som banken
vill ha i ränta finns inte utan någon behöver ta mer lån för att 1 000 nya kronor ska skapas. Räntan och
ränta på ränta systemet gör att vi behöver omvandla mer och mer naturresurser till ”värde” i ett allt
snabbare tempo för att kunna betala de växande skulderna och räntan på dessa.
I Sverige skulle vi behöva producera elva gånger så mycket som vi gör nu om hundra år för att fortsätta
ha en tillväxt på 2 %.
Räntan driver också fram kortsiktighet i ekonomin. Har du en hektar skog som växer med 2 % per år
och banken erbjuder 3 % ränta är det ekonomiskt sett lönsammare att hugga ner skogen, sälja den
och sätta in pengarna på banken.
Istället för att slava under ekonomins krav på tillväxt vill vi att ekonomin servar de behov som finns.
Förslag: Privata banker får enbart erbjuda räntefria lån och räntefritt sparande.

Vad kan du göra?
1
2
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Skriv under på http://upprop.nu/IMRF
Sprid vidare till andra du tror vill stötta detta.
Flytta dina lån och besparingar till en räntefri bank.

Hur går vi vidare?

När förslaget har tusen underskrifter kommer vi att ta kontakt med riksdagsledamöter från alla partier, presentera förslaget och formulera ett motionsförslag till riksdagen.
Bakom förslaget står Nonviolent Network for Monetary and Economic Reform
startat av Cecilia Carlsson, Communication For Life, Liv Larsson och Kay Rung,
Friare Liv konsult, Rachid Toufik, Action Now och Patrik Kling ekonomiskreform.se.

