Rädda kontanterna!
Sen ett par år tillbaka pågår attackerna mot kontanthanteringen av pengar. De stora bankerna
vill inte längre och har slutat hantera kontanter. De menar sig förlora pengar på hanteringen.
De vill hellre att vi använder kort, helst kreditkort, som de tjänar miljarder på. Samt att vi
spekulerar i s.k. värdepapper.
I händelser av kriser i stil med Grekland, Cypern m.fl. så blir bankerna tryggare om det
inte finns kontanter i omlopp. Vi medborgare blir totalt bankernas slavar, livegna. I hopp om
att politikerna skulle ställa sig på folkets sida ställdes en direkt fråga, men vi har fått
klartecken från regeringen. De kommer ”inte att hindra processen” enligt ett uttalande i
riksdagen. Jag trodde då att åtminstone S skulle förstå och sätta in hindrande processer. Så
fick vi följande mail:
Vi förstår din frustration, utfasningen av kontanter har gått väl fort på vissa områden, och det finns
berättigad kritik mot att banker och myndigheter inte prioriterat att vara tillräckligt service-minded
gentemot kunderna, särskilt äldre kunder. Hur enskilda näringsidkare väljer att ta betalt måste vara
upp till dem, men post- och bankväsende är en del av en viktigare samhällsstruktur som de flesta
människor är beroende av, och vi beklagar att en del aktörer inte riktigt förstått vad det ansvaret
innebär, eller inte tagit det på fullt allvar.
Tyvärr - om vi förstått dig riktigt - kommer vi inte gå dig till mötes i att kräva att staten reglerar detta
tydligare. De fördelar som finns med att successivt fasa ut användandet av kontanter på flera områden
överväger nackdelarna. Det handlar både om att samhällsekonomin sparar transaktionskostnader,
men också om att säkerheten blir större för många anställda, företagare och medborgare. De aspekter
som du tar upp om att den
här utvecklingen kan kräva större och mer genomtänkta säkerhetsarrangemang - till exempel vid
kriser - kommer vi dock att ta till oss av.
Vänliga hälsningar
Socialdemokraterna

I går skulle jag köpa de hemlösas tidning Situation. Jag hade inga kontanter i plånboken, men
det fanns en uttagsautomat i närheten. Den fungerade inte. Och Situationförsäljaren hade
ingen kortläsare. Det hade inte heller tiggaren utanför Systemet. Hur ska de gamla som inte
vill eller kan hantera kort göra utan kontanter? Hur ska de nykomna flyktingarna göra? Hur
ska de papperslösa göra? Hur ska missbrukare och andra utsatta grupper i samhället göra utan
kontanter?
Jag vägrar att använda kort i P-automaten. Jag vill kunna ge mina barnbarn kontanter i
present. Anne-Marie Pålsson visar i sin bok ”Knapptryckarkompaniet” att politiker inom
regering och riksdag mycket ofta fattar stora, livsavgörande politiska beslut på mycket
bristfälliga grunder, där brister på kunskaper och konsekvensanalyser är skrämmande stora.
Det verkar som om politikernas samarbete med de giriga bankerna i detta avseende blir ännu
ett i raden av ogenomtänkta och för medborgarna destruktiva beslut.
Det är hög tid för motreaktioner och motaktioner!
Pia Hellertz
Örebro

