
ÅTERTA  EKONOMIN!         ÅTERTA  EKONOMIN!
bygger upp stora oligopol och utökar därmed sin makt 
Bankernas makt över ekonomin är utomordentligt stark. Banker
gör  hela  tiden  stora  vinster,  trots  att  ekonomierna  runt  om i
världen står stilla, eller går ned. Bankerna köper upp företag,
bygger upp stora oligopol och utökar därmed sin makt över oss.
För  att  bryta  deras  makt  och  för  att  bryta  utvecklingen med
ökande skuldsättning och ökande fattigdom bland folket, vill vi
genomföra följande:

Förstatligad  valuta  i  enlighet  med  gällande  Grundlag.
Privata affärsbanker ska förbjudas att ge ut pengar genom
”elektronisk” kreditgivning

Stat och kommuner ska förbjudas att låna upp för att täcka
budgetunderskott  –  En  budget  i  balans  ger  en  sund
ekonomi.  Skuldsättningen  av  barn  och  barnbarn  upphör
och de slipper bli bankernas ränteslavar.

Banker ska vid långivning ha fullständig täckning för det –
100 procent kapitaltäckning

Utfasningen av kontanter i ekonomin – sedlar och mynt –
måste stoppas

Ränteavdragen ska avskaffas genom att de fasas ut under
en längre tidsperiod

POPULISTERNA
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