MONETÄRDEMOKRATI
- Humanitetens ekonomi
av Anders Silverfall (2017)
Pia Hellertz – december 2017
Jag har läst en bok om framtidens ekonomi, den framtid där vi börjat bygga
”paradiset på jorden”. Det är en framtid där det inte längre finns några monetära
begränsningar. Det finns ”pengar” till allt vi behöver, till en skola med hög
kvalitet eftersom vi kan anställa all personal som behövs och kompetensutveckla
den. Det finns ”pengar” till omsorg om gamla och sjuka och funktionshindrade
och barn och alla som behöver. Det finns ”pengar” till all infrastruktur, till
vägar, broar, sjukhus, bostäder, ja, allt som över huvud taget behövs för att vi
ska kunna leva ett värdigt och underbart liv. Låter allt detta för bra för att vara
sant? Man brukar ju säga att om det låter för bra för att vara sant, så är det inte
sant. Men efter att ha läst Anders Silverfalls Monetärdemokrati – Humanitetens
ekonomi, så är jag övertygad om att det han beskriver är sant, även om förverkligandet kanske kommer att ta tid.

Vad är pengar?
Jag ska förklara varför jag satt ”pengar” inom ”-tecken. ”Pengar” är ju bara det
begrepp som vi gett det fenomen vi använder som bytesmedel för att förenkla
affärer mellan oss. Detta bytesmedel kan se olika ut och har också historiskt
gjort det. Monetärdemokratin definierar pengar enbart som ”talsystemets siffor”.
På sätt och vis är det ju även idag talsystemets siffror på så sätt att den allra
största delen inom finanssystemet är siffror på datorn, utan bakomliggande
substans. Cirka 95 % av ekonomin är skulder. Endast 5 % är mynt och sedlar,
d.v.s. pengar i den meningen som vi menar.
Anders Silverfall har i sin bok mycket konkreta, trovärdiga och även
sannolika och logiska förslag till förändring i Regeringsformen för att den ska
passa Monetärdemokratin.

Det ekonomiska bedrägeriet
Jag har läst Anders Silverfalls tidigare versioner av boken om Monetär-
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demokrati.1 I denna tredje version är författaren mycket mer detaljerad och
konkret. Jag har dessutom läst ytterligare några böcker om ämnet för att själv
försöka få en bredare inblick2, så tankarna var inte längre främmande för mig,
men jag minns att det första mötet var chockerande. Kunde det som dessa
författare berättar stämma?
Författarna menar att bankerna är privatägda och att de skapar pengar ur
tomma intet genom att låna ut pengar mot ränta. Det intressanta för bankerna är
räntan som ger dem förmögenheter. Under minst ett par tusen år har ”långivare”
roffat åt sig förmögenheter och materiella ägodelar genom räntesystemet. När
låntagare inte kunnat betala räntan har bankerna tagit mark, fastigheter och
andra ägodelar som satts i pant. Bankägarna har blivit rikare och rikare och
mäktigare och mäktigare och folket har blivit fattigare och fattigare och vi har
blivit helt beroende av bankerna.

Bilden hämtad från artikeln Vem gynnas av att pengar skapas ur tomma intet?3

Monetärdemokrati - En ny human världsordning (2015) – se min artikel
http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati.pdf samt
Monetärdemokrati - Växelverkan med kapitalismen och vägen till det penninglösa samhället –
se min artikel - http://www.piahellertz.com/Monetardemokrati-2.pdf
2
Per Lundgrens Kapitalismen avslöjad - Den gigantiska bankbluffen - ett enastående politiskt
och ekonomiskt bedrägeri - om det nya ekonomiska systemet – uppdaterad 2017
http://nyaekonomiskasystemet.se/
Ellen Hodgson Browns (2012) Bankerna och skuldnätet – se min artikel om hennes bok på
http://www.piahellertz.com/EllenHodgsonBrown-Bankerna.pdf
Andreas Cervenka (2012) Vad är pengar? Allt du velat veta om världsekonomin men inte
vågat fråga om - se min artikel på http://www.piahellertz.com/Andreas-Cervenka.pdf
3
Vem gynnas av att pengar skapas ur tomma intet? https://dave1bs.wordpress.com/2012/01/10/vem-gynnas-av-att-svenska-kronor-skapas-urtomma-intet/
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När jag väl började förstå var själva grundtanken väldigt enkel och logisk. Det
svåra var att förstå hur visionen om Monetärdemokrati skulle kunna realiseras.
Det är det som Anders Silverfall så pedagogiskt beskriver.

Monetärdemokrati
Anders Silverfall börjar sin bok Monetärdemokrati – Humanitetens ekonomi
med ett talande citat: ”Kapitalismen är vetenskapen om hur man kan hantera
penningbrist. Monetärdemokratin är vetenskapen om hur man kan hantera
penningöverflöd”.
Författarens syfte med boken är att visa att det inte finns någon naturlag
som begränsar penningmängden i ett samhälle. Detta styrs av människor med
makt. Inspirerad av Per Lundgrens bok Kapitalismen avslöjad beskriver
Anders Silverfall de tre avgörande frågorna när det gäller det ekonomiska
systemet:
1) Vem ska äga de penningtillverkande maskinerna?
2) Vem ska äga pengarna som tillverkas av dessa maskiner?
3) Hur ska dessa pengar föras ut till folket? (s. 13)
Man ska ju inte berätta slutet på en spännande bok genast, men det gör Anders
Silverfall. Redan på sid. 18 berättar han att svaren på frågorna är:
1) Folket ska äga de penningtillverkande maskinerna, via staten.
2) Folket ska äga pengarna som tillverkas av maskinerna.
3) Pengarna förs ut i civilisationen som en gåva till folket.
Det innebär att alla lån mot ränta och alla möjligheter att göra vinster försvinner
i ett nafs.

Tidigare erfarenheter
Denna otroliga vision är inte ny, tvärtom har den blivit prövad med stor
framgång vid flera tillfällen. Jag citerar Anders Silverfall (s. 19):
- Kung Henry I.s ekonomi som började på 1100-talet i England och fortsatte
många hundra år
- Benjamin Franklins dito under de så kallade goa åren i de amerikanska
kolonierna ca 1723–1750
- Kommunpolitikerna på den självstyrande ön Guernsey i engelska kanalens
motsvarande variant 1816–1958
- President Abraham Lincolns modell för samma sak under det amerikanska
inbördeskriget 1862–1865
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- Ekonomiminister Hjalmar Schachts samhällsekonomi 1934–1936 i
Tyskland.
Dessa ekonomiska system blev stoppade, ofta brutalt via mord. Varför? Kan det
vara så att Per Lundgren, Anders Silverfall med flera har rätt när de menar att
det finns en ”bankstermaffia” som styr det ekonomiska systemet, dels på grund
av de enorma vinster räntesystemet ger och dels för den ofattbara makt systemet
ger denna grupp.

De som kontrollerar livsmedlen kontrollerar folket;
De som kontrollerar energi kan kontrollera kontinenter;
De som kontrollerar pengarna kan kontrollera världen.
Henry Kissinger

Ränteproblemet
För att beskriva problemet med ränteekonomi vill jag hämta ett citat från en
annan bok jag läste för många år sedan. Det är Margret Kennedy som i sin bok
Ekonomi utan ränta och inflation redan år 1988 skrev följande:
För en penny som investerats vid tiden för Jesu födelse till 4 % ränta hade man år
1750 kunnat köpa en guldklimp av samma vikt som vår planet. 1990 skulle man
kunna köpa 12,246 sådana guldklimpar. Vid 5 % ränta skulle man kunnat köpa
guldklimpen redan år 1403, och år 1990 vore en penny värd 2,742 miljarder
guldklimpar, vardera av samma vikt som vår jord.

Det kanske ger en bild över det absolut omöjliga i systemet med utlåning av
pengar mot ränta. Men vi har inte förstått det ännu. Det säger sig själv dock att
detta system måste krascha, förr eller senare. Och det börjar komma tecken på
att kraschen snarare kommer förr. Den är sannolikt nödvändigt för att vi ska
kunna bygga upp ett nytt system ur ruinerna av det gamla, men då måste vi veta
VAD vi vill bygga, och ATT det är möjligt. Här får vi enorm hjälp av Anders
Silverfalls guide till Monetärdemokrati.
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Vad är Monetärdemokrati?
Svaret på den första frågan, om vem som ska äga de penningtillverkande
maskinerna, blev ju att folket ska äga dem via staten. Regeringen ska ansvara för
penningtillverkningen genom att regeringen har makten över Riksbanken genom
ny lagstiftning. Anders Silverfall beskriver mycket konkret hur lagstiftningen
bör se ut. Han beskriver också övergångsperioden från det gamla till det nya
systemet. Det handlar inte om statskupp eller revolution utan en lagenligt
genomförd ordning genom riksdagsbeslut. När beslutet om den nya ordningen
väl är fattat så kan varje form av penningbrist i landet ”åtgärdas genom att nya
pengar tillverkas i Riksbankens datorer” (s. 34). Finansministern har ledningen
över Riksbanken.
Svar på fråga 2 var ju att folket ska äga pengarna som tillverkas av den
statliga Riksbanken. Riksbanken är nu folkets egen bank. Alla privatpersoner får
ett statligt betalkort som fylls på varje månad, vilket också är svar på fråga 3,
d.v.s. hur pengar förs ut till folket – genom gåva.
Anders Silverfall använder exemplet med 100,000 kronor, bara för att visa
att vi får ett överflöd till allt vi behöver. En kommentar brukar då vara: Hur
hanterar vi inflationen? Även det har författaren mycket noggrant redogjort för.
Det som driver inflationen är jakten på högre vinster, vilket innebär att
inkomsterna är högre än utgifterna. I Monetärdemokrati finns det inte längre
utrymme för jakt på vinster. I detta system finns inte längre konkurrens, vinster,
skatter, inflation eller ränta. ”Både ojämlikhet och ojämställdhet upphör att
existera”, skriver författaren (s. 54). Dessutom blir inte människor beroende av
varandra i ekonomiskt hänseende heller. Föräldrar blir ekonomiskt ansvariga för
sina barn tills de är myndiga, men eftersom det statliga betalkortet fylls på varje
månad så blir inte försörjningsplikten någon belastning.

När jag var Miljöpartist för många år sedan pratade vi om att införa
Medborgarlön till alla, från födelse till död, vilket bland annat innebar att barn
5

inte skulle vara ekonomiskt beroende av sina föräldrar – ett krav som försvann
från deras partiprogram för länge sedan.4 Anders Silverfall använder inte det
begreppet.
I den successiva utvecklingen av Monetärdemokrati ingår naturligtvis
också processen med arbetstidsförkortning. Anders Silverfall för en intressant
diskussion och analys om människovärde när det gäller synen på lön. ”Ska
verkligen en sophämtare eller en städare ha samma lön … som direktörer,
advokater och läkare?” ”Är fabriksarbetaren mindre värld än läkaren?” Det är
tänkvärda frågor. Jag minns när jag besökte Polen för några decennier sedan, då
det fortfarande var kommunistiskt. Jag hittade ett par ungdomar som kunde tala
engelska och fick höra att flickans mamma var läkare. Jag frågade hur mycket
mamman tjänade och fick en chock när jag hörde att hon tjänade på ett år lika
mycket som jag gjort av med på en vecka som turist i Polen. Vissa arbetare
tjänade mer än läkare. Så ”människovärde” kopplat till ”pengavärde” är
verkligen i högsta grad relativt. Anders Silverfall går verkligen in på djupet när
det gäller dessa frågor.

IT-systemet MONDO
Författaren redogör i detalj för ett IT-system för Monetärdemokratin. Eftersom
han menar att ”alla IT-system med självaktning har ett namn” (s. 137), så kallar
han det för Mondo som är hämtat hur Monetärdemokrati. Han berättar att
Mondo på esperanto betyder världen och att det har sin rot i latinets mundus
som också har betydelsen mänskligheten (s. 137). Sannerligen fyndigt! Sen
beskriver han mycket detaljerat hur systemet kan fungera. Det märks att Anders
Silverfall är systemarkitekt inom IT-branschen, samt fil.mag. i data- och
systemvetenskap. Jag bläddrade snabbt förbi dessa sidor, men jag är säker på att
IT-intresserade har stor behållning av beskrivningen.

Maria Wetterstrand (2017) Medborgarlön för miljöpartister – 28 augusti https://timbro.se/smedjan/medborgarlon-for-miljopartister/
4
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Martinus 1890 - 1981

Martinus andliga vetenskap
Anders Silverfalls ekonomiska modell har övergripande beskrivits av den
danske vishetsläraren Martinus i hans gedigna verk Livets Bog, där Martinus
beskriver de andliga naturlagar som styr livet, existensen och evigheten.
Genom reinkarnationslagen som gör att ”jaget” lever om och om igen och
genom karmalagen, lagen om sådd och skörd, som gör att ”jaget” får uppleva
konsekvenserna av sina handlingar, så kommer alla individer genom den eviga
utvecklingen att bli allt mer kärleksfulla, alltmer empatiska, alltmer toleranta
och så vidare. Detta kommer ofrånkomligt att leda till en längtan efter en värld
byggd på fred, generositet och kärlek, vilket ju ur en ekonomisk synvinkel
ofrånkomligen måste leda till ett ekonomiskt system som bygger på nästakärlek,
rättvisa, jämställdhet, m.m. Vi kommer att bygga ”Paradiset på jorden” – om
några hundra år.
Anders Silverfall har fått Martinus Instituts tillåtelse att i ett Appendix få
lägga in Martinus enormt intressanta symbol nr 33 med symbolförklaring på
drygt 30 sidor. I princip förklarar den symbolen hela Martinus världsbild.

Symbol nr 33 - De djuriska och mänskliga tankeklimaten
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Symbolförklaringen ger en ingående beskrivning av människans utveckling, hur
vi kommer att lära oss att tänka och handla och vägen till Paradiset på jorden.
Men vi kan faktiskt börja arbeta för Monetärdemokrati på vägen dit.
Anders Silverfall beskriver mycket detaljerat hur detta kan gå till. I ett
slutkapitel tar Anders Silverfall upp Martinus’ tankar om de ekonomiska och
politiska systemen. Martinus menade att både demokrati och kommunism
började som teoretiska idealsystem, men som snabbt togs över av ”en osynlig
makt”. Anders Silverfall citerar Martinus som menar att ”människorna ännu
inte kommit på det klara med” denna osynliga makt. ”Denna makt tvingar
oundgängligen alla politiska system av idag, både i väster och i öster, både i
söder och i norr, mer och mer in under diktatur” (s. 179).
I det här sammanhanget gör författaren bland annat en koppling till de
politiska maktkamper som skett i världen, exempelvis den bolsjevikiska
revolutionen och Wall Streets finansiering av den.
Författaren betonar att när alla länder i världen övergått till Monetärdemokrati, en process som sker gradvis, så har kapitalismen upphört och vi har
då fred på jorden.

Krav på arbete
Författaren tar upp frågan om ”lättja”. Kommer människor att strunta i att göra
något när de nu får hur mycket pengar som helst utan att behöva göra något?
Han tar då upp en av Martinus principer, den mänskliga skapar- och arbetsförmågan. Det som gör oss till människor är ju att vi vill och behöver vara
verksamma – med det som intresserar och engagerar oss. Vi kommer så
småningom att bara behöva arbeta några timmar per vecka eftersom samhället
robotiseras alltmer. Arbetstidens nergång kommer successivt allt eftersom
tekniken utvecklas.
Alla människor får så småningom massor med fritid för forskning, för
konst, för musik, för studier, för odling och allt annat som intresserar och
engagerar. När alla genomfört de nödvändiga arbetsuppgifter som samhället
behöver få gjorda för att det ska fungera. Martinus menar att vi då bara kommer
att behöva arbeta två timmar per vecka för att sköta de uppgifter som bara
människor kan göra, men vägen dit är fortfarande lång och går över successiv
nertrappning av arbets-tiden.

Det penninglösa samhället
Under den senaste tiden har vi sett hur attackerna mot kontanterna blivit alltmer
problematiska för oss medborgare. Vi kan inte längre ta ut eller sätta in pengar
på vanliga banker. Det officiella motivet är att man vill försvåra för penninghandel och kriminalitet. Istället verkar det vara ”bankmaffians” sätt att öka sin
makt över oss människor. De vill att vi ska gå över till digital penninghangering,
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till bankkort och nästa steg är väl chip, vilket redan i viss utsträckning redan har
startat. Så det är naturligtvis med dubbla känslor jag läser kapitlet om det
penninglösa samhället. I ett monetärt ekonomiskt system kommer det inte att
finnas kontanter längre. De behövs inte. All penningförmedling sker digitalt.
Det hela handlar ju om vilka som har makten över de penningsskapande
maskinerna, vilka som kommer att äga pengarna och hur de förs ut till folket,
som gåva eller som lån mot ränta – en maktgalen diktator eller ”kärleksväsen”.

Samverkan med kapitalistiska länder
Anders Silverfall ställer sig frågan: ”Vad händer om man inför monetärdemokrati i en del av världen men övriga behåller kapitalismen?” (s. 127) Det
är den frågan han besvarar i första delen av boken. I nio steg beskriver han vad
modellen mycket konkret handlar om. Jag vill nämna ett par.
Steg 1 handlar om att omvandla Riksbanken till en myndighet under
Regeringen. Det betyder som nämnts att det blir Regeringen och inte privata
banker som äger den ”penningtillverkande maskinen”. Det innebär att folket via
Regeringen äger de pengar som tillverkas. Sen kan regeringen trycka upp alla
pengar som alla behöver. Steg 2 innebär som nämnts att varje privatperson får
ett statligt betalkort med en generös summa pengar.
Samma princip kommer att gälla företagen. Eftersom alla medborgare i
landet får sitt statliga betalkort med en generös månatlig tilldelning så behöver
inte företagen betala ut lön. Dessutom behöver varken individer eller företag
betala skatt. Alla kostnader som företagen har får de av staten. Jag måste
hänvisa till författarens beskrivning i boken så jag inte förmedlar felaktig info.
Anders Silverfall har många siffror, många uträkningar, många beskrivningar i boken på hur det hela ska se ut och gå till, så jag rekommenderar
verkligen studier av boken. Varför inte i form av exempelvis studiecirklar?
En intressant beskrivning är hur en Monetärdemokrati kan samverka och
växelverka med länder som fortsätter ha en kapitalistisk ekonomi. Även i detta
fall är författaren mycket detaljerad och pedagogiskt och därmed blir redogörelsen trovärdig genom att beskrivningen visar att samverkan är praktisk möjlig
utan att det påverkar länderna negativt.
Anders Silverfall skriver ”Det är med begreppen vi begriper!” (s. 123).
Det är i högsta grad sant. Det är ju därför det är så oerhört viktigt att vi
definierar de begrepp vi använder. Förenklat kan vi säga att skillnaden mellan
”ord” och ”begrepp” är att ”ord” är de vi använder i vardagligt tal när vi kallar
saker och fenomen för något. ”Begrepp” däremot har vi definierat på ett sätt så
att det kan användas enhetligt i olika sammanhang, något som är extra viktigt i
vetenskapliga sammanhang, för att vi ska förstå varandra och undvika
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missförstånd så långt det är möjligt. Eller man kan använda Anders Silverfalls
sätt att beskriva:
Begrepp är som kinesiska askar, med askar inuti askar. Begreppet ekonomi är
den yttersta asken, som de flesta aldrig packar upp. Ingen vet därför vad som
gömmer sig i den innersta asken.
Om man inte känner till vad som gömmer sig i den innersta asken är man
omedveten om sanningen. Och är man omedveten om sanningen är man
medvetslös. Är man medvetslös är man sovande (s. 123–124).

Sen fortsätter han:
Sanningen i den innersta asken är att pengar uppstår ur ingenting och därför kan
obegränsade mängder pengar tillverkas och föras ut enligt de monetärdemokratiska principerna för skapandet av en sant human världsordning (förf.s kurs.).
Att ingen gjort detta ännu beror helt enkelt på att mänskligheten sover (s. 124).

Anders Silverfall har verkligen definierat alla viktiga begrepp i sin bok, vilket
underlättar både förståelsen så vi kan se den innersta asken och implementera
Monetärdemokrati. Eftersom många av dagens strider handlar om bristen på
pengar så kommer Monetärdemokrati att förena alla demokratiska ideologier.
Vänstern får sin stat som solidariskt ansvarar för de samhällsbärande
funktionerna. Högern får sin individuella frihet och möjligheten att skapa vilka
företag som helst. Mitten får obegränsade resurser till alla sina sakfrågor, som
levande landsbygd, miljösatsningar, kulturbevarande etc. Över hela skalan har
ojämlikhet och ojämställdhet upphört att existera (s. 124).

Encyklopedi
På 58 sidor av bokens 375 sidor har Anders Silverfall gjort en ordbok över alla
de relevanta begrepp som behöver definieras i sammanhanget. Det är ett helt
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otroligt arbete. Första begreppet är A-aktie och det sista är Öken. Här finns också
alla de begrepp som kommer att försvinna i Monetärdemokratin, exempelvis
Deklaration, Kvarskatt och Pantbank. Boken är i sanning en guldgruva för den
nyfikne kunskapssökande när det gäller det ekonomiska systemet. Detsamma
gäller hans genomgång av de statliga myndigheterna, Riksbanken och konstitutionen.

Den nya samhällsarkitekturen
I ett kapitel redogör författaren för samhällets och statens organ och
institutioner, både nuläget och de förändringar han menar kommer att göras vid
implementeringen av Monetärdemokrati.
Det är Riksdagens femton utskott som beskrivs ingående och pedagogiskt.
Han redogör för vad de olika utskotten kan inrikta sig på i Monetärdemokrati
och vilka utskott som blir överflödiga och ska läggas ner. Författaren upprepar
för varje utskott som kommer att finnas kvar, att det nu ”får obegränsad
budget”. Lika ingående går han igenom de olika departementens gamla och nya
roller.

Sveriges historia
För att vi som läsare ska förstå att den radikala samhällsförändring som
Monetärdemokrati innebär är möjlig, redogör författaren i kapitlen Vägen till det
penninglösa samhället och Sveriges demokratisering för hur förändringar
tidigare har skett i Sverige. Från den tid då kungen ensam bestämde över
”Sveriges kassakista som om den vore hans egen privata egendom” (s. 175) till
den situation vi har idag. Det blev en värdefull och mycket intressant historielektion.
Ett av många intressanta inslag var berättelsen om Novemberrevolutionen
(s. 27), d.v.s. den radikala förändring som skedde i och med att lånetaket togs
bort och bankerna kunde börja låna ut hur mycket som helst. Författaren berättar
att det till och med släpptes ner flygblad som uppmuntrade folk till att låna mer
och mer (s. 30). Anders Silverfall berättar om reportern Dan Josefsson som
gjorde ett mycket pedagogiskt reportage på SVT:s Dokument inifrån, där han
undersökte vad som hände innan den ”största ekonomiska krisen i Sveriges
moderna historia” utspelades.5 Den 21 november 1985 fattades det beslut som
Dan Josefsson beskrev som en kupp. Anders Silverfall beskriver att folket nu
dränktes i lånepengar och de tragiska konsekvenser det fick med sig.
I ett avsnitt går han igenom ”Sveriges historia i blixtbelysning”. Det var en
Dan Josefssons film om Novemberrevolutionen finns på Youtube – Dokument inifrån https://www.youtube.com/watch?v=Dco58M6z1uM
5
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intressant genomgång och påminnelse av gamla skolkunskaper i historia och
mer till. Det är inte varje dag man gör sig påmind om alla intressanta händelser i
vår svenska historia, vad som drev förändring och vilka betydelsefulla personer
som initierade förändringarna. Kapitlet var mer spännande än jag minns att
historielektionerna var. Jag vill belysa med ett kort citat:
Om folket verkligen vill ha makten över sitt liv måste det ta makten över
pengarna och i denna process är vi i skrivande stund på samma embryolikande
stadium som rösträttsfrågan var i sina första späda yttringar. Små droppar bildas
här och var som med tiden förenar sig för att till sist bli ett stort hav som ingen
finansiell diktator kan stoppa (s. 336).

Läs Anders Silverfalls bok och låt dig inspireras till nytänkande. Boken är
synnerligen lämplig för studiegrupper i politiska partier som vågar tänka nytt
och i studiecirklar inom studieförbunden. Det är först när vi utvecklar konkreta
föreställningar om att alternativa ekonomiska och samhällssystem är möjliga,
som vi kan få instrument för att tänka och göra nytt. Det är ju först när vi inser
att vi kan skapa ett samhälle utan giriga bankägare, utan ränta och lån och med
en statlig bank som själv ansvarar för den penningskapande maskinen, som det
kan bli möjligt att genomföra. Med våra önskningar skapar vi framtiden.

12

