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Föreställ dig en värld med obegränsade monetära resurser! Att vi har hur mycket
pengar som helst och så mycket som behövs. Föreställ dig att regeringens egen
statliga riksbank kan skapa alla de pengar samhället behöver till allt, utan
begränsningar, till en skola med all personal som behövs, till en omsorg om
gamla och sjuka med all personal som behövs, till en barnomsorg med all
personal som behövs – och med genomgående välutbildad och kompetent
personal. Föreställ dig en värld utan skulder, utan lån och räntor. Föreställ dig att
ditt huslån kan strykas omgående med ett penndrag. Föreställ dig en värld utan
giriga ”banksters” som försöker lura till sig så mycket pengar som möjligt.
Föreställ dig en värld där vi får en medborgarlön på exempelvis l00 000 kronor
per månad insatta på vårt personliga konto och betalkort. Om de skulle råka ta
slut i förtid får vi mer. Föreställ dig att detta kan införas i princip ”över en natt”
– med en knapptryckning. Låter det helt orealistiskt? Enligt några författare är
det tvärtom helt realistiskt och faktiskt också nödvändigt, om ett
människovänligt och humant samhälle ska kunna skapas. Även om det kanske
inte går över en natt, utan det krävs en process, men ändå…!

Ett systemskifte
Sommaren 2013 fick jag möjlighet att korrekturläsa ett fantastiskt manus på
över 1000 sidor. Innehållet var verkligen chockerande och omskakande. Kunde
detta verkligen vara sant? Författaren heter Per Lundgren och boken kom att
heta Kapitalismen avslöjad - Den gigantiska bankbluffen – ett enastående
politiskt och ekonomiskt bedrägeri.
Eftersom jag anser mig vara en ekonomisk analfabet så hade jag svårt att
förstå hur det Per beskriver kunde vara sant. Jag brukar säga att ”min hjärna
somnar så fort den ser siffror”.1 Så jag bestämde mig för att läsa några andra
böcker. Det blev bland andra Ellen Hodgson Browns Bankerna och skuldnätet
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(2012) och Andreas Cervenkas Vad är pengar? (2012).2 De berättar samma sak.
Att bankerna skapar pengar ur luft, bara genom att trycka på en knapp på
datorn. Bankerna skapar pengar i samma ögonblick som någon vill låna pengar.
Det lät helt otroligt i mina öron. Jag var naiv och trodde att bankerna hade
pengar (och guld) i sina bankvalv. Att de lånade ut sina egna pengar. Mot ränta.
Självklart tyckte jag då att räntan var skälig eftersom bankerna ju behövde få
ersättning för sitt arbete.
Per Lundgrens bok är enormt omfattande och mycket innehållsrik. Den
ligger på en hemsida, Nya Ekonomiska Systemet.3 Därför blev det en glädjande
nyhet att Anders Silverfall valt att skriva en bok där han på ett mycket
pedagogiskt och lättförståeligt sätt på bara 196 sidor presenterar grundtankarna i
Per Lundgrens bok. Den heter Monetärdemokrati – En ny human världsordning.
Anders visar där konkret hur man kan införa detta ekonomiska system inom
ramarna för den politiska struktur vi byggt upp.

Vem är författaren
På baksidan av boken presenterar Anders Silverfall sig själv. Han är ”fil.mag. i
data- och systemvetenskap och har arbetat många år som systemarkitekt inom
IT-branschen med både privata företag och myndigheter”. Han berättar att han
använt ”samma tankemönster som används vid utveckling av komplexa ITsystem på det största av alla system – vårt samhällssystem.” Det låter krångligt
för en oinitierad, men boken är tvärtom mycket lättläst och lättförståelig. Och
stundtals rolig.

Synvända
Det enda som krävs för att införa Monetärdemokrati är att vi börjar betrakta
pengar som ett naturligt bytesmedel och att det ekonomiska systemet bygger på
en gåvokultur istället för på principen lån mot ränta och en affärsverksamhet
som bygger på en vinstkultur.
Anders Silverfall utgår från de tre frågor som Per Lundgren utvecklade
(Silverfall, s.15).
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?
Man ska ju inte berätta slutet på en spännande bok genast, men det gör Anders.
Redan på sid. 20 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.
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Artiklar om böckerna finns på min Boksida på hemsidan,
http://www.piahellertz.com/Bocker.htm. Jag läste fler böcker också, om Bankbluffen av Joel
Dahlberg, och Åsa Brandbergs Pengar på planetens villkor, för att försöka förstå systemet.
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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.
Sen går Anders in på att förklara hur detta ska gå till. Han berättar också att
denna typ av ekonomi redan praktiserats i flera länder i världen, bland annat
under Benjamin Franklins goda år i de amerikanska kolonierna under åren 17231750 och president Abraham Lincolns modell under det amerikanska inbördeskriget åren 1862-1865. Anders citerar Per Lundgren:
Det gäller att förstå att eftersom staten (folkets förlängda arm) börjar kontrollera
samhällets penningtillverkande maskiner kan obegränsade mängder pengar
tillverkas, varför det aldrig kommer att råda brist på pengar för något ändamål.
Helt vanliga människor och företag kommer sålunda inte att lida brist å pengar,
vilket var ett stort problem, särskilt i lågkonjunkturerna i det kapitalistiska
samhället. Samtidigt hålls sålunda inflation effektivt efter genom att, precis som
Schacht (Tysklands ekonomiminister Hjalmar Schacht åren 1934-1936, min
anm.) gjorde, se till att pengar förs ut i samhället endast och jag säger endast, till
produktiva samhällsinvesteringar och inte till Monte Carlo-ekonomi,4 som är
centralbankekonomins kärna” (Silverfall, s.21).

Historien
Berättelsen om hur det kapitalistiska ekonomiska systemet med lån och ränta
uppstod är verkligen intressant. Anders inleder sin bok med att berätta om ett par
filmer, The Matrix och Truman show. I båda fallen lever huvudpersonerna i en
begränsad och förfalskad värld, en värld med kulisser och föreställningar. I båda
fallen får huvudpersonerna möjlighet eller snarare tar sig möjligheten att gå ut –
till den verkliga världen utanför. I The Matrix får huvudpersonen Neo välja om
han vill ta det röda pillret som leder till den verkliga världen eller det blå pillret
och fortsätta existera i den sovande världen. Och Anders avslutar sitt förord med
orden:
Denna bok är verklighetens röda piller och om du sväljer det kommer du att
vakna upp till sanningen om hur pengarna uppstår och sanningen om demokratin.
Är du redo för det?

Jag håller med – Per Lundgrens bok blev verkligen det röda pillret för mig och
Anders Silverfalls bok blev ett mer lättsvalt rött piller. Jag tycker att man kan
börja med att läsa Anders bok. Sen kan man fördjupa kunskaperna om hur allt
gick till med att läsa Pers bok.
Historien började på 900-talet. Människor kunde inte läsa. De värdeföremål
man hade, om man hade några, var guld. Eftersom man var oroliga för plundringståg så började man lämna in sitt guld till guldsmeden mot ett kvitto. Både
Per och Anders berättar ingående om processen, hur guldsmeden kom fram till
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att han kunde låna ut guld till dem som behövde ett lån, mot en avgift, ränta.
Han låtsades att han lånade ut sitt eget guld.
Nu hade sedeln skapats, en bit papper som fick sitt värde av föreställningen
att det fanns guld som motsvarade den siffra som stod på papperet. Guldsmeden
upptäckte också att alla guldägare inte kom och hämtade allt sitt guld samtidigt.
Det fanns alltid guld kvar i hans valv, så han kunde fortsätta skriva ut kvitton
och låtsas att han lånade ut sitt eget guld. Folk var trygga med att han skyddade
deras guld. Istället började de använda de papperskvittona de fått, när de ville
byta åt sig saker. Förtroendet gjorde att systemet fungerade.
Nu var lånesystemet mot ränta skapat. Anders berättar mycket pedagogiskt
hur det hela gick till. Per går djupare in i historien. Efter att ha läst Anders bok
är jag nu sugen på att studera Pers omfattande beskrivning igen.

Bankernas slavar
Ellen Hodgson Brown (2012) berättar att år 1927 avslöjade dåvarande chefen
för Bank of England, som var den näst rikaste mannen i Storbritannien på 1920talet under en föreläsning följande, vilket Brown citerar:
Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur tomma intet. Processen är kanske
det mest häpnadsväckande trolleritrick som någonsin har uppfunnits.
Bankväsendet avlades i orättvisa och föddes i synd. … Bankirerna äger jorden.
Ta den ifrån dem, men låt dem ha kvar makten att skapa pengar och de kommer,
med bara ett drag av en penna, att skapa tillräckligt med pengar för att köpa
tillbaka den. … Om man tar ifrån dem denna väldiga makt, så kommer alla stora
förmögenheter likt min att försvinna, och då skulle det här vara en bättre och
lyckligare värld att leva i. … Men, om ni vill fortsätta att vara bankirernas slavar
och betala kostnaden för ert eget slaveri, låt då bankirerna fortsätta skapa
pengar och kontrollera krediten (Hodgson Brown, s. 2).

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. Flera länder är utsatta för finanssystemets
attacker, exempelvis Grekland. Fler kommer att följa efter.
I skrivande stund kommer fler och fler varningar om att en ny finanskrasch,
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större än den år 2008, kommer att starta redan i september i år. Den här gången
blir den världsomfattande. Men bortom denna krasch finns det möjligheter att
börja bygga ett nytt ekonomiskt system, och samtidigt kan vi successivt börja
bygga en ny human världsordning. Jag vill citera från Anders bok ett intressant
perspektiv:
Monetärdemokratin förenar alla demokratiska ideologier, eftersom striden mellan
dagens partier om bristen på pengar försvinner. 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.
Monetärdemokratin säger att folket ska få makten över sitt eget liv genom att ta
makten över pengarna. Den monetärdemokratiska samhällsarkitekturens nio
principer visar hur folket ska få det (s.139).

För en ingående redovisning av de nio principerna hänvisar jag till Anders bok
(s.135). Böcker som Per Lundgrens och Anders Silverfalls är enormt viktiga att
läsa och diskutera i dessa tider när vi sannolikt kommer att möta stora
utmaningar när det gäller ekonomin. Anders bok är ett utmärkt underlag för
studiecirklar och diskussionsgrupper inom partierna.

Boken finns att köpa både hos
nätbokhandlare som Bokus och
Adlibris, men också direkt från
Monetärdemokratis hemsida,
där den är billigare,
http://monetardemokrati.se/.
Boken finns också som e-bok.
Se också YouTube, där Anders
Silverfall själv berättar om sina tankar:
Systemfelet i vårt ekonomiska system:
Den inbyggda penningbristen.
https://www.youtube.com/watch?v=h
MMelVIM5h8
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