
DSM 5/2011  -  3

PRESIDENTER
mördade i ämbetet

ABRAHAM LINCOLN 
(4/3 1861 - 15/4 1865)

JAMES GARFIELD 
(4/3 1881 - 19/9 1881)

WILLIAM McKINLEY 
(4/3 1897 - 14/9 1901)

JOHN F KENNEDY 
(20/1 1961 - 22/11 1963)

De har gemensamt att de uppfattades som allvarliga hot mot mäktiga bank- och finansintressen - de 
intressen som genom Federal Reserve och i strid med USA:s Konstitution konstituerar den amerikanska 
plutokratin.

Marschen mot 
SYNDAFLODEN

 JAN GILLBERG
Mer av samma är det föga kreativa bote-
medel som skall kurera världsekonomin 
– en världsekonomi drabbad av ännu en 
”finanskris”. 

Hela debatten förs som om det hand-
lade om en återkommande sjukdom, vars 
tillstånd fortlöpande avläses med hjälp av 
de ledande börsernas index. Ungefär som 
man tar tempen på den som drabbats av 
någon febersjukdom. Denna maniska 
fixering på symptomen i stället för att 
söka orsakerna till det finanskaos, som nu 
åter griper omkring sig, är i sig ett sjukligt 
fenomen. Inom psykiatrin myntade Ernst 
Kretschmer (1888-1964) på sin tid begrep-
pet ”Flucht in der Krankheit”.

Denna flykt är i sig en grundläggande 
orsak – rentav den mest grundläggande – 
till hur Världens ledare alltifrån Obama till 
Reinfeldt likt Prometeus låtit sig bindas 
vid en av anonyma krafter framtvingad 
kurs, som alltmer uppenbart leder mot 
vad som kan visa sig vara den för vår 

civilisation slutgiltiga katastrofen – den 
katastrof som Oswald Spengler (1880-
1936) skrev om i sitt monumentalverk 
”Untergang des Abendlandes”.

 
Kuppen 1913

Vad det ytterst handlar om är, hur den 
maktutövning, som grundlades genom 
”Kuppen 1913” - den kupp genom vilken 
Morgan, Rockefeller et consortes lyckades 
att i eget vinningsintresse och i strid med 
USA:s konstitution - skaffa sig kontroll 
över USA:s penning- och kreditutgivning 
– en maktutövning som med tiden under-
gått en degenerering, vars konsekvenser nu 
är på väg att suga musten ur den organism, 
som dess utövare i decennier vegeterat.

Det handlar inte bara om Madoff-
skandaler och för den amerikanska 
ekonomin ruinerande krigsäventyr i en 

alltmer desperat jakt på kontrollen över 
jordens tynande oljetillgångar. Det handlar 
också om effekterna av en politik, som är 
inriktad på att kompensera de vegete-
rande krafternas i allt väsentligt självför-
vållade ”förluster” på bekostnad av den 
organism – det amerikanska folket och det 
amerikanska företagandet – som utgör den 
närande delen i det amerikanska samhället. 
Effekter som genom ”globaliseringen” som 
ett slags allt överordnad samhällsordning 
fått en spridning som drabbat snart sagt 
hela världsekonomin.

Till den tärande delen skall – i allt väsent-
ligt – bank- och finanssektorn räknas. Det är 
inte där - lika lite som inom den offentliga 
byråkratin – som tillgångar skapas. Vad som 
där ”skapas” är först som sist de styrkrafter, 
som i en allt större utsträckning – precis 
som den offentliga byråkratin - kommit att 
bestämma villkoren för både människor och 
företag, som är de som i sista ledet tvingas 
att stå för fiolerna för bank- och finanssek-
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torns återkommande tillkortakommanden 
– i dessa dagar tillkortakommanden av en 
omfattning att hela världsekonomin kommit 
i gungning med oöverskådliga konsekvenser 
för vår civilisation.

Public Choice och
det personliga intresset

Ekonomer och statsvetare inom Public 
Choice-skolan har visat, hur aktörerna 
inom den offentliga sektorn - till vilken 
numera också bör räknas ”den politiska 
klassen”, av Anders Isaksson (1943-2009) 
även kallad ”den politiska adeln” - först som 
sist är ute efter att tjäna sina egna person-
liga intressen. Samma gäller för aktörerna 
inom bank- och finanssektorn. 

För USA:s vidkommande tillkommer 
tillgången av det maktinstrument, som 
introducerades redan då Abraham Lin-
coln var president och som fick sin slut-
giltiga förankring genom ”Kuppen 1913” 
- ett instrument som inte är i händerna på 
vare sig USA:s regering eller kongress utan 
12 sammansvurna privatbanker, de 12 så 
kallade ”Federal-bankerna”, ägarna och 
huvudmännen bakom Federal Reserve 
(FD), som således inte är en offentlig 
institution utan en för dessa 12 banker 
privat angelägenhet. En ordning som det 
är svårt att ta till sig. I varje fall för den 
som fått lära sig, att USA skall  gälla som 
”Världens största demokrati”. Dessutom 
med  exklusiv rätt att med vapenmakt 
införa demokrati ”worldwide” och detta i 
synnerhet i länder med oljetillgångar.

 Om detta plutokratiska system utta-

lade sig Teddy Roosevelt – USA:s presi-
dent 1901-1909 – så här:

”Bakom den skenbara regeringen tronar 
en osynlig regering, som inte hyser någon 
lojalitet och inte erkänner något ansvar för 
folket. Att förstöra denna osynliga regering, 
att besudla den oheliga alliansen mellan 
korrumperad affärsverksamhet och korrum-
perad politik är den första uppgiften för den 
gällande statsmannakonsten.”

Fyra amerikanska presidenter prövade på 
att utöva denna statsmannakonst, näm-
ligen Abraham Lincoln (4/3 1861–15/4 
1865), James Garfield (4/3 1881–19/9 
1881), William McKinley (14/3 1897–
14/9 1901) och John F Kennedy (20/1 
1961–22/11 1963. Samtliga fyra mörda-
des. John F Kennedy hade kommit längst 
i förberedelserna med att ersätta den av 
Federal Reserve upptryckta dollarvalutan 
med en nationell valuta. Kennedys efterträ-
dare Lyndon Johnson såg till att den nya 
redan upptryckta valutan brändes och att 
Federal Reserve kunde sitta kvar vid den 
finansiella – den verkliga – makten, den 
makt ”som inte hyser någon lojalitet och inte 
erkänner något ansvar för folket”.   

De osynliga härskarna
Genom globaliseringen – möjliggjord tack 
vare  den av Federal Reserve alltefter behov 
upptryckta dollarvalutan som en för hela 
världen gällande ”reservvaluta” - har de 
från FD emanerande styrkrafterna fått ett 
inflytande på världsekonomin, som fram-
står som gränslöst - i synnerhet som dessa 

styrkrafter inte är underkastade någon 
i demokratisk ordning utövad kontroll. 
I en värld där demokrati och folkstyre 
brukar framhållas som enda godtagbara/
anständiga styrelseform ter sig den genom 
FD-systemet etablerade ordningen absurd 
intill det ofattbara.

 Det reser i sin tur frågan: Hur kan detta 
system fortbestå decennium efter decen-
nium? Vilka krafter gör detta möjligt? Ord-
föranden i USA:s Högsta Domstol Felix 
Frankfurter har givit följande förklaring:

”De verkliga härskarna i Washington är osyn-
liga och utövar sin makt bakom kulisserna.”

Franklin D Roosevelt  (USA:s president 
1933-1945) uttryckte samma sak så här:

”Den verkliga sanningen är, att ett finansiellt 
element i de stora centren har ägt regeringen 
ända sedan Andrew Jacksons dagar.”

Ostridigt är att detta ”finansiella element” 
finansierar/äger båda de i USA rivali-
serande partierna – demokraterna och 
republikanerna. 

 En tillkommande förklaring/sanning är 
den makt/kontroll dessa ”osynliga härskare” 
-  vare sig de finns i Washington eller någon 
annanstans – utövar på ”main stream media”. 
De media vars uppgift – allt annat överord-
nade uppgift – borde vara att spåra upp och 
genomlysa dessa ”osynliga härskare”. 

 Globaliseringen tycks även ha drabbat 
media ”world wide” - inte minst i Sverige. 
Detta svek mot vad som borde gälla som 
den allt annat överordnade uppgiften har 
– fortfarande inte minst i Sverige – alltmer 
kommit att framstå som det verkligt stora 

EMU-modellen

Inga skott. Inga skyddsvallar. Allt flyter. Fritt fram för obalanser och deras spridning. Vid storm flyter proble-
men/obalanserna omkring okontrollerat. Långa ledtider för upptäckt av problem/obalanser.
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demokratiproblemet. I det stora media-
landet USA har det inte varit möjligt att 
likrikta media i samma totala mening som 
i Sverige. Så heller inte i stora länder som 
Frankrike och Tyskland. Inte heller i våra 
grannländer Danmark, Finland och Norge. 

 Bland vad som anses gälla som ”demo-
kratier” är Sverige vad gäller massmedial lik-
riktning unikt. Till detta kommer den infan-
tilisering, som opinionen underkastats med 
de masspridda tabloiderna Aftonbladet och 
Expressen som ett slags ”marknadsledare”.  
Därför är svensk opinion föga förberedd 
på de katastrofer och umbäranden, som är 
att vänta även i vårt fredade land. Om att 
detta är att vänta växer sig ett allt starkare 
medvetande i USA – även lite runtom bland 
i synnerhet de större EU-länderna och då 
framförallt i Tyskland. 

 

Marschen mot
SYNDAFLODEN

Med skatter och krympande pensioner 
tvingas det amerikanska folket att täcka 
upp bank- och finanssektorns över tid 
enorma deficit samtidigt som framtida 
generationers tillgångar är intecknade 
av en statsskuld av en närmast ofattbar 
storlek. Samtidigt river en växande arbets-
löshet upp svåra sår i den amerikanska 
samhällskroppen – sår som skär djupt i den 
medelklass som utgör det bärande funda-
mentet för det välstånd och den dynamik, 
som är utmärkande för den USA-bild vi 
vant oss vid men som nu befinner sig i 
upplösning. Miljoner tidigare välbärgade 
familjer tvingas att lämna sina hem. Många 

tvingas att försöka ”overcome” i tältstäder. 
Andra genom att låta sig hysas in hos släk-
tingar och goda vänner. Om hörnet väntar 
en växande ”överlevnadsbrottslighet” och 
allmänt spridd social oro.

I Europa är situationen inte stort 
bättre. I ett land som Grekland rentav än 
allvarligare vartill kommer, hur EMU-
systemet nu visar sig vara ett system utan 
de skyddsmekanismer, som tidigare gjorde 
det möjligt eller snarare nödvändigt för 
varje enskilt land att sörja och ta ansvar 
för det egna fögderiet. Och inte inbjuda 
till en låt-gå-politik i förlitan på att ”nån-
ann” skall gå in och reda upp situationen. 
Nu riskerar hela systemet att haverera 
liksom varje tankbåt utan skiljande skott 
skulle göra, närhelst den hamnade i dåligt 
väder. En och annan kan tycka lika så gott 
det. Systemet är feltänkt och felbyggt. Ju 
längre dess likvidering skjuts upp, desto 
smärtsammare kommer den att bli.

USA och Europa har – på lite olika sätt 
– anträtt vad som mer och mer fram-
står som en marsch mot SYNDAFLO-
DEN. Kan den marschen länkas in på 
sundare och mindre farofyllda banor? 
En första förutsättning är att vilja se 
vad som är det grundläggande proble-
met och sedan våga göra något åt det.

 
EU/EMU-projektet

har förfallit till 
ett politikerprojekt

Det började bra. Som ett Freds-Projekt i 

Ivar Kreugers och Jean Monnets anda 
(1). Det utvecklade sig fortsatt väl. Som 
ett Frihandels-Projekt. Handel och sjöfart 
byggd på ömsesidig respekt till ömsesidig 
nytta har under historiens gång bundit 
samman länderna i fredlig samverkan som 
ingenting annat.

Fredlig samverkan och fri handel län-
derna emellan är dock något helt annat 
än den överstatlighet, som mer och mer 
kommit att känneteckna EU/EMU-pro-
jektet. Redan begreppen ”samverkan” och 
”länderna emellan” gör denna skillnad klar. 
Samma gäller begreppet ”medlemsstat”. 
Att vara medlem i något är inte detsamma 
som att avsäga sig sin identitet och sitt 
självbestämmande. Inte annat än efter egen 
fri prövning och då i klart avgränsade och 
definierade avseenden.     

Denna överstatlighet har med tiden 
gjort,  att  EU/EMU-projektet,  som 
dessutom i allt väsentligt ”smugits” på 
medborgarna i de olika medlemsstaterna, 
förfallit till ett politikerprojekt – dessutom 
underkastat en alltmer gigantisk och 
svåröverblickbar byråkrati. ”Brüssel” 
har på detta sätt blivit en stat i Staten-
Europa - en anomali  med en allt sämre 
förankring hos människorna i de olika 
medlemsstaterna. Dessutom en ”stat” 
som sväller över alla breddar samtidigt 
som korruptionen breder ut sig (2). Allt 
till gigantiska kostnader, som skall bäras 
av ”skattebetalarna” - de människor och 
företag som i kraft av sin ”skatteförmåga” 
kan räknas som ”närande”.

Det är som om visionen om ett Freds-
Europa utsatts för varumärkesstöld. Den 
idé, som alla européer efter det blodiga 
1900-talet kunde samlas kring, har 

ANSVARS-modellen

Klara avgränsningar för vars och ens ansvar. Hög motivation att gripa in vid uppkomna problem/obalanser. 
Avgränsande skott för att hindra okontrollerad spridning av uppkomna problem/obalanser. Korta ledtider 
för upptäckt av problem/obalanser. 
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VÄLFÄRDSSTATEN
mot vägs ände

I ett flertal artiklar i DSM har det uttryckts tankar om hur Välfärdsstaten är på väg mot vägs ände och att 
det krävs betydande förmåga till förändringstänkande liksom kraft att ta sig ur föråldrade strukturer för 
att undvika en okontrollerad systemkollaps.

I en tid då det allt oftare klagas över att de politiska partierna lider brist på nya idéer och visionärt tän-
kande och då oron för framtiden växer sig allt starkare kan det vara nyttigt att låta sig inspireras av tankar 
och idéer, som sällan kommer till uttryck i vare sig ”main stream media” eller i den partipolitiska debatten.

Detta är ett urval sådana artiklar författade av DSM:s utgivare Jan Gillberg:

   P-o-l-i-t-i-s-m-e-n hämmar det enskilda initiativet och krymper människan • DSM 6/1996

   TVÄRTOMTÄNKT: Förmögenhetsskapandet som välståndsmotor • DSM 1/1997

   VÄLFÄRDSKONTON som framtidsmodell för TRYGGAD VÄLFÄRD • DSM 4/1997

   Staten som välfärdsspridare på väg att spela ut sin roll • DSM 4/1997

   Amerikansk storsäljande visionsbok: ”The Sovereign Individual” • DSM 4/1997

   Framtidens strategi: Ersätt INTERVENTIONISM med FRIGÖRELSE • DSM 2/1998

   Reflexion: Efter att ha läst Göran Perssons bok ”Den som är satt i skuld är inte fri” • DSM 4/1998

   Välfärdsstaten äter upp sina barn • DSM 5/1998

   Politikerna, pengarna och makten över människorna • 4/2002

   Svårt med systemförändringar • DSM 5-6/2002

   VALSMÄLLAN: Sverige och svenskarna mår dåligt • DSM 5-6/2002

   Humankapitalism • DSM 1/2003

   Socialstaten krisar & krasar • DSM 6/2003

   VARNING för BLINDGÅNGARE • DSM 3/2004

   Sverige behöver en Företagarnas Riksdag • DSM 1/2004

   Europas välfärdsstater vid skiljevägen • DSM 2-3/2004

   Den Svenska SYSTEMKRISEN • DSM 2-3/2004

   Aktuell tysk debattbok: ”Hur vi ruinerar vår demokrati” • DSM 1/2006

   RÖSTKÖPANDET får samhället att VITTRA SÖNDER • DSM 1/2006

   Egendomsägande demokrati • DSM 4/2006

   Fel slags ledare det stora hotet • DSM 1/2007

   Nu gäller det att ta vara på NÅDATIDEN! • DSM 2/2007

   Sverige behöver REDUKTION m/Karl XI • DSM 1/2008

   MARKNADSEKONOMI något helt annat än BANKKAPITALISM • DSM 5/2008

   Spridda reflexioner i en svår tid • DSM 1/2009

   Världsekonomin står och faller med ett TROLLERITRICK • DSM 3/2009

   Krisen tillfälle att växla spår • DSM 3/2009

   Demokratins & Välfärdens SÖNDERFALL • DSM 4/2010

   Välfärdsstaten lever farligt • DSM 5-6/2010
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hamnat i händerna på politiska lycksö-
kare. Detta innan någon riktigt förstått 
förrän det var för sent. Ett slags frälse 
med löner och förmåner (inte minst 
skattemässiga) av ett slag, som vanliga 
EU-medborgare bara kan drömma om. 
För detta frälse är ingenting viktigare 
än att slå vakt kring uppnådda positio-
ner med vidhängande privilegier – helt 
i överensstämmelse med vad public 
choice-skolan lär.

En viktig strategi för denna makt-
utövning är att ”motivera sig” genom 
att ständigt finna nya områden att 
exploatera. Medan den närande sektorn 
tvingas att genom ständigt fortgående 
rationaliseringar öka sin produktivitet, 
ägnar sig EU-byråkratin åt att expandera 
med hjälp av ”strategier”, som verkar 
vara inspirerade av de lagar som en gång 
formulerades av C Northcote Parkinson 
(1909-1993), enligt vilka tjänstemän/
byråkrater bygger upp sina karriärer 
genom att ständigt rekrytera nya och allt 
fler tjänstemän/byråkrater. ”Strategier” 
som är möjliga att tillämpa inom EU-
byråkratin tack vare att vara befriad från 
att tillämpa inom den närande sektorn 
normalt och sunt ”cost-benefit-tänkande”. 
Övergång till ett sådant tänkande skulle 
för EU-byråkratin liksom för snart sagt 
all byråkrati innebära en formlig revolu-
tion.

Från självbestämmande 
stater till  

överstatlig globalism
Ännu på 1970-talet fördes i vårt land en 
ideologiskt inspirerad debatt om statlig 
makt contra enskild frihet. Ekonomer 
knutna till Industriens Utredningsin-
stitut  var engagerade i ett av Erik Höök 
lett forskningsprojekt kring den offentliga 
– ibland kallad den ofantliga – sektorn. 
Redan vad som kom ut av denna forskning 
var ägnat att hålla tillbaka den offentliga 
sektorns expansion. Inte minst genom att 
ge underlag och utgångspunkter för den 
samhällsekonomiska debatten – en debatt 
som i dag knappt existerar. 

Frånvaron av en sådan debatt har 
öppnat för ett passivt och liknöjt anam-
mande av en utveckling, som inte bara 
inskränker den enskilda människans/
medborgarens självbestämmande utan 
nu också de enskilda staternas självbe-
stämmande. ”Globalism” kallas det. Låter 
bättre än ”gränslös socialism” - i varje fall 

till dess att  den kejserliga kläddräkten 
blivit upptäckt.

Det nära och 
det uttunnade

ansvarstagandet
Det globalistiska liksom det pseudoglo-
balistiska EU-konceptet lider av samma 
svaghet som det socialistiska. Ansvaret 
flyttas allt längre bort från ett fungerande 
ansvarstagande. Ju närmare ansvaret 
ligger hos den som har att bära ansvaret, 
desto bättre förutsättningar att ansvarsta-
gandet fungerar. Här finns en likhet med 
ett sunt cost-benefit-tänkande. Att för-
valta sitt väl och ve på ett ansvarsfullt sätt 
är något som ligger i ansvarstagarens eget 
intresse. På det sättet blir det ansvarsfulla 
ansvarstagandet ”lönsamt”, premierat. 
Men ju längre bort ansvarstagandet flyt-
tas från den/det ansvaret gäller upplevs 
ansvarstagandet mindre angeläget och 
blir på det sättet uttunnat.

I ”det lilla” känns ansvaret för det egna 
barnet och dess väl och ve närmare och 
därför mer angeläget än vad det gör för 
barnhemsföreståndarinnan.

I ”det stora” känns ansvaret för det egna 
landets säkerhet närmare och därför mer 
angeläget än vad det gör för de som ingår 
i Bilderberggruppen, till vilka Sveriges 
både statsminister och utrikesminister 
kan räknas.

I Sverige är det dessutom så att tjänste-
mannaansvaret togs bort i samband med 
1974 års grundlagsändringar (3). Därmed 
öppnades för en ”icke-ansvarskultur” inom 
den offentliga förvaltningen, som även 
färgat av sig på den allmänna ”ansvars-
kulturen”. 

Det ”ansvar” som utkrävs, utkrävs 
numera i allt större utsträckning antingen 
av eller som ett följd av medias – som det 
så vackert heter - ”trendsättning” och/eller 
olika granskningsaktioner innebärande, 
att det svenska rättssamhället i en inte 
ovidkommande utsträckning ersatts av 
en av media utövad justis, som i sin tur 
i en inte ovidkommande utsträckning är 
vägledd av det spekulativa i meningen 
”säljande”. På det sättet har det svenska 
rättssamhället kommit att underkastas en 
form av begynnande kommersialisering. 
Även detta en utveckling ägnad att fjärma 
ett ansvarsfullt ansvarstagandet från den/
det som är berörd/berört av ett sådant 
ansvarstagande. Media kan ju falla tillbaka 
på ett regelverk, som gör att det av media 
är snart sagt omöjligt att avkräva ansvar. 

Babelska tornbyggen 
och Vägs ände

Allteftersom ansvarstagandet flyttats steg 
för steg till allt högre sfärer har vi fått en 
utveckling rakt motsatt den som skulle vara 
vägledande för EU-bygget, nämligen ett 
bygge uppbyggt enligt Subsidiaritetsprin-
cipen – en princip enligt vilken beslut skall 
fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Att 
utvecklingen gått i den motsatta riktningen 
har knappt givit upphov till debatt. Ännu 
mindre en debatt om konsekvenserna av 
denna utveckling stick i stäv med den tänkta.

Inte heller uppstod någon ifrågasät-
tande debatt – vare sig då eller senare - när 
George W Bush i sitt tal den 11 september 
1991 inför den amerikanska kongressen 
tillkännagav vad han kallade New World 
Order (Den Nya Världsordningen). 
Bush använde sig också av begreppet i 
det tal, då han 1991 förklarade Irak krig. 
Begreppet har sedan återkommit i olika 
FN-sammanhang. Men det är knappt att 
någon ställer frågan: Vad avses? Rent kon-
kret. Ännu mindre att någon kan hänvisa 
till något svar, som kan anses vara vare 
sig klargörande eller vägledande. Men det 
antyder en strävan mot något allsmäktigt. 
Något babeloniskt.

Även Välfärdsstatens idé är uttryck för 
ett tänkande, där makten och ansvarsta-
gandet ständigt steg för steg flyttas uppåt. 
Det gemensamma problemet för dessa 
maktstrukturer är, att ansvarstagandet 
till slut växer strukturerna över huvudet 
resulterande i babeloniska sönderfallsef-
fekter – effekter som bara övergångsvis kan 
förhindras med hjälp av diverse orwellska 
strategier för ”ordningens upprätthållande”. 
Det är i början av detta skede vi befinner oss. 

Det personliga ansvaret
måste vinnas tillbaka!

Har Världen passerat ”The Point of No 
Return”? Är det bara det slutgiltiga sam-
manbrottet som återstår?

Avgörande för den saken är om det 
finns förmåga att flytta fokus bort ifrån det 
som i det dagliga nyhetsflödet omnämns 
som ”finanskrisen” - en kris som det gäller 
att med alla medel avvärja. Det får kosta 
vad som helst. Och det har redan nästan 
kostat vad som helst.

Tänk om Lehman Brothers  och 
försäkringsjätten AIG och alla världens 
bank- och finansinstitut i dessas efter-
följd inte hade ”räddats” utan att alla 
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dessa tusentals miljarder dollar hade 
investerats i utbildning och forskning, 
ersättning av nedgången infrastruktur 
och utveckling av ny infrastruktur och 
nya energisystem för att successivt 
ersätta det oljeberoende som är på väg 
att avslutas av ”egen kraft”, att skapa 
utrymme för skapande entrepreneur-
skap? Detta senare i stället för att betala 
ut fantasisummor till de, som bär ansva-
ret för dessa ”kriser” och på det sättet 
sätta varje som helst vettigt samband 
mellan prestation och belöning ur spel. 

Vem gör en kontrafaktisk analys av hur 
saker och ting då hade gestaltat sig? 
Och när blir det klargjort, att det inte är 
finanskrisen/finanskriserna i sig som är 
problemet. Felet – det grundläggande 
felet – kan härledas till den gigantomani 
inom bank- och finansvärld, som gjort 
dessa kriser möjliga. Och det är i sin tur 
en mani, som tillåtits utvecklas genom 
att fel människor fått möjlighet att i 
personligt egetintresse göra fel saker. (4) 

Vad det gäller är att flytta fokus till hur det 
skall vara möjligt att återskapa ett fung-
erande och allmänt spritt ansvarstagande. 
Mycket en fråga om att återupprätta en 
i stora stycken förlorad samhällsmoral. 
Detta – både vad gäller ansvarstagandet 
och samhällsmoralen – måste ske från 
grunden. Människorna/medborgarna 
måste få tillbaka rätten och möjligheterna 
att 1) rå över sina egna liv och i kraft av 
detta 2)  som fullvärdiga medborgare 
kunna engagera sig för en politik till det 
gemensammas bästa. Den som är beroende 
av ”det allmänna” är inte och kan inte vara 
fullvärdig medborgare. 

Först med ett sådant återupprättande 
är det möjligt att mobilisera de krafter som 
krävs för demonteringen av de babelska 
tornbyggen, som nu i sitt fall hotar att dra 
med sig hela vår civilisation.  

Det hastar
Vi har inte tid med den meningslösa debatt 
som pågår om vilka kortsiktigt symptom-
lindrande åtgärder, som är att föredra. Skall 
vi försöka spara oss ur krisen med given 
följd att efterfrågan sjunker och arbetslös-
heten stiger med i förlängningen social oro 
och kollapsande samhällsfunktioner? Eller 
skall vi investera oss ur krisen i ett läge, då 
riskkapitalet flytt världens väg och det som 
återstår är att ”finansiera” investeringarna 
med hjälp av sedeltryck och skenande 
statlig skuldsättning med i förlängningen 

ett scenario, där stat efter stat tvingas att 
ställa in sina betalningar?

Det är hög tid att inse att det babelonskt 
uppbyggda bank- och finanssystemet tagit 
sig vatten över huvudet. Men det är också 
hög tid att komma till insikt om att de som 
vegeterar på detta system inte kommer att 
frivilligt ge upp vunna positioner, dvs att 
med all sköns ränkspel slå vakt kring ett 
system som så uppenbart havererat.

  

Marschen mot
SYNDAFLODEN

Den nu pågående marschen mot SYN-
DAFLODEN kan bara avbrytas genom 
att välja en helt ny väg. En väg som leder 
till att kontrollen över förmögenhetsbild-
ningen flyttas bort från den vegeterande 
bank- och finanssektorn till de företag 
och människor, som är de som skapar och 
därför är de rättmätiga ägarna till  förmö-
genhetsbildningen och i kraft av detta de 
mest lämpade att vårda den.

Vi behöver skatte- och regelsystem, 
som gör det möjligt för företag och män-
niskor att bygga upp eget kapital och 
därmed eget oberoende. På Jarl Hjalmar-
sons och Gunnar Svärds tid hette det 
”Egendomsägande demokrati”. Tänkandet 
återkommer i idén om individuella och 
genom skattemässiga förmånsregler 
premierade välfärdskonton. En väg som 
leder bort från statligt beroende och statlig 
underordning. Om detta skrev jag redan 
på 1960-talet och därefter återkommande. 
Idén har också tagits upp och utvecklats av 
Stefan Fölster,

I den kris vi nu upplever öppnar sig en 
möjlighet (5) att med införande av skatte-
mässiga förmånsregler premiera indivi-
duella investeringskonton – detta i någon 
slags kombination med individuella väl-
färdskonton. På sådana investeringskonton 
avsatta medel skall avse finansiering av 
investeringar i infrastruktur med av staten 
garanterad avkastning.

En konstruktion av detta slag inne-
bär att den konsumtion/efterfrågan som 
omvandlas till sparande/infrastrukturin-
vesteringar inte drabbar vare sig ekono-
misk tillväxt eller sysselsättning. Tvärtom. 

Genom i många länder eftersatt infrastruk-
tur uppnås produktivitetseffekter, som i sig 
är ägnade att vara tillväxtfrämjande.

Samtidigt – och det är avgörande för 
att hejda marschen mot SYNDAFLODEN 
– uppnås en radikal tyngdpunktsförskjut-
ning av den ekonomiska makten och det 
därmed sammanhängande inflytandet 
– bort från den babeloniskt uppbyggda 
bank- och finanssektorn till de närande 
samhällssektorerna.

Det är dock svårt att se, att en förändring 
av detta slag är möjlig utan att globa-
liseringen tvingas till reträtt och att 
de systembindningar EU givit och ger 
upphov till löses upp. Utan det slaget av 
bindningar blir det möjligt för enskilda 
länder att i inbördes tävlan pröva nya 
lösningar. Nu är risken uppenbar, i syn-
nerhet vad gäller EU, att de olika med-
lemsländerna – trots sina olika förutsätt-
ningar fångade i ett och samma system 
- drar ner varandra i djupet.

____
(1)  Ivar Kreuger (1880-1932) var genom sina 
statslån – ett slags Marshallhjälp – till bland annat 
både Frankrike och Tyskland mellankrigstidens 
store fredsbyggare. Jean Monnet (1888-1979) var 
Kreugers man i Rumänien och kom att – inspirerad 
av Kreuger – räknas som en av efterkrigstidens 
fredsbyggare. Se bland annat Jan Gillberg, ”Jean 
Monnets Freds-Europa från vision till verklighet” (DSM 
1/1993) och Jan Gillberg, ”Tänk om Ivar Kreuger 
hade fått leva” (DSM 3/2005).
 
(2)  Om detta skrev Björn von der Esch kort 
före sin för tidiga bortgång en tänkvärd artikel 
- ”Exploderande korruption största hotet mot 
EU-medborgarna” - publicerad i DSM 1/2010. På 
detta tema har det också skrivits flera böcker. Den 
första av EU-tjänstemannen Bernard Conolly (”The 
Rotten Heart of Europe”, 1995). Nästa av EU-revisorn 
Paul van Buitenen (”Blowing the Whistle: Fraud 
in the European Commission”, 2000). Den senaste 
av EU-revisorn Marta Andersen (”Brussels Laid 
Bare”, 2010).
    
(3)  Tjänstemannaansvaret har sedermera till dels 
återinförts men det skall fortfarande mycket till för 
att i Sverige utkräva tjänstemannaansvar, något 
som är ägnat att cementera den ”icke-ansvarskultur” 
som följde på ansvarets avskaffande 1974.

(4)  Ett illustrativt exempel på detta är hur president 
Barack Obama till sina närmaste ekonomiska 
rådgivare valt Timothy Geithner och Lawrence 
Summers, varav Geithner till finansminister.  Få har 
stått den privata och offentliga penningmaskinen 
så nära och så länge än dessa båda samtidigt som 
de inte behövt bära något ansvar för sin delaktighet 
i det finansiella systemets fallissemang.

(5)  I kinesiska skriftspråket har ordet ”kris” samma 
tecken som ordet ”möjlighet”.

DSM:s nisch är

Att säga det  som sällan sägs
men som borde sägas...

behöver sägas.


