
Göteborg
Lokal: Storan
Adress:  Kungsparken 1
Datum:  Söndagen den 23 maj 2010
Platser:  350 (biljetterna säljs onumrerade, 
 platsreservation är ej möjlig)

Biljettpris:  480 SEK (inklusive en bokningsavgift på 25 SEK), i priset ingår eftermiddagsfika
Tid:   Seminarierna börjar kl 10:30 och slutar cirka kl 17:45 
Biljettbokning: www.anarchos.se (endast förköp)
Arrangörer:  Anarchos och Nätverket Ekonomisk Reform

Stockholm
Lokal: Maximteatern
Adress:  Karlaplan 4
Datum:  Lördagen den 29 maj 2010
Platser:  562 (biljetterna säljs onumrerade,
 platsreservation är ej möjlig)

Heldagsseminarium i Göteborg och Stockholm med 
Bill Still & Ellen Brown

En heldag med två förgrundsgestalter inom den ekonomiska reformrörelsen:

• Bill Still – författare, föreläsare och upphovsman till dokumentärfilmerna 
The Money Masters och The Secret of Oz.

• Ellen Brown – föreläsare och författare till bland annat boken Bankerna och skuldnätet.

Med utgångspunkt från den amerikanska historien visar Ellen Brown och Bill Still att två 
penningsystem under de senaste dryga 300 åren har kämpat om herraväldet i världen – en kamp 
som ytterst har handlat om hur pengar skapas och vem som har kontrollen över detta.

Vårt moderna penningsystem är baserat på att majoriteten av alla pengar skapas genom skuld-
sättning, vilket sker genom att privata bankinstitutioner – inklusive världens mest inflyteleserika 
centralbank, den privatägda amerikanska Federal Reserve – ger ut lån.

I stället för att pengar skapas privat, vilket skuldsätter världens befolkning, skulle pengar kunna 
skapas gemensamt för att gynna alla människor, vår miljö och vår allmänna välfärd.

Denna kärnfråga om vem som har kontrollen över och skapar pengar är det nu hög tid att 
diskutera, inte minst i kölvattnet av en av de största ekonomiska och finansiella kriserna sedan 
1930-talet. Vad kan vi i Sverige lära från den amerikanska historien, och vad behöver vi göra för 
att skapa ett mer rättvist och demokratiskt penningsystem här och nu?

Verklig frihet börjar med kunskap om pengar! 

Anarchos

Ekonomisk Reform
www.ekonomiskreform.se
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