DAGS FÖR SVT ATT BRYTA DEN POLITISKA UMERTAN RUNT
BANKERNAS KRIG MOT KONTANTERNA
Sedan 2009 har privatägda storbanker i Sverige i kartell utan demokratiskt beslut och i strid med
lagen systematiskt fasat ut kontanterna ur sina verksamheter och därmed också ur
samhällsekonomin och bort från människors liv.
Detta har skett med riksbankens, riksdagens, regeringens, den förra Alliansregeringens och
socialdemokratins tysta acceptans.
Utfasningen har skett under djup politisk tystnad, skrämselpropaganda, lögner och
dimridåer.
Under processen har bankernas ägare, liksom rikspolitiker, undvikit en öppen debatt om
vad bankerna utan demokratiskt mandat ägnar sig åt.
Vid åtminstone två tillfällen har bankerna vägrat ställa upp i TV-debatter inbjudna av SVT,
bland annat till Gomorron Sverige hösten 2012 och SVT Debatt våren 2015.
Så gott som alla mänskliga relationer och mellanhavanden i vår tid och del av världen
kvantifieras, regleras och kontrolleras av pengar.
Vid digitala betalningar är bankerna i full kontroll med full insyn hela vägen.
Så är staten eftersom det svensk bank vet - vet också staten.
Ett plastkort har inget inneboende värde - det är bara en manick för att vid varje enskild
transaktion till bankerna ställa frågan: "Får jag..?"
Ett samhälle som kapitulerat inför kontanlösheten är ett samhälle som accepterat en
absolut diktatur där privatbanker och stat inte bara vet allt om alla - utan konstant också har fingret
på knappen för att med en enda tryckning kunna förstöra människors liv.
Det är så här eftersom det enda banken eller staten behöver göra nästa gång den enskilde
stoppar in bankens plastkort i kortläsare och ställer frågan: "Får jag..?" är för banken och staten att
säga nej.
Kontanter är genom sitt inneboende värde och anonymitet inte bara en mänsklig rättighet i
sig - utan faktiskt en yttersta garant för mänskliga fri- och rättigheter överhuvudtaget.
När tänker SVT axla sitt Public Service ansvar och börja granska och rapportera om
bankernas pågående maktövertagande och destruktion av det svenska samhället?
När kommer SVT börja berätta om privatbankernas egenmäktiga, odemokratiska och
olagliga utrotande av kontantväsendet?
Länkar:
http://blueshift.nu/de-utrotningshotade-kontanterna-lagesrapport-mars-2015
http://blueshift.nu/kontanternas-ode-forseglat
http://kontantuppropet.nu
Uppropets länk:
http://blueshift.nu/upprop-dags-for-svt-att-bryta-den-politiska-umertan-runtprivatbankernas-krig-mot-kontanterna/
Bästa sättet att stödja kontantuppropet.nu – skaffa boken
”Demokrati till Döds – Sveriges väg in i den globala diktaturen”
Finns online och i bokaffärer.

