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Inlägg 1 Jerry Sträng  

 

Stoppa räntekostnaden torde vara bäst sedan alla banker skall stämmas för att först hitta på 

pengar efter behag och sedan på toppen begära ränta på något de aldrig ägt🤪🤨. Alltså - 

slut på räntebetalning för svenska folket och bankansvariga i fängelse.! 

 

 

Svar Jerry Sträng från Dom kloka. 

 

Många känner samma frustration Jerry att se hur makthavarna förser sig och vi människor 

känner sig handlingsförlamade att kunna förändra. I Frankrike ja överallt ökar frustrationen... 

 

Men det finns hopp... 

 

Om Dom klokas program genomförs förhoppningsvis i nästa val så sker en radikal förändring 

i rätt riktning och det kan genomföras mycket fort. 

 

Lite svar på vad du skrev.  

 

Det är nog svårt att sätta någon i fängelse för att ha gjort något som inte varit förbjudet när det 

gjordes. Staten har ju med hjälp av en stor majoritet okunniga riksdagsledamöter beslutat om 

lagarna.  

 

Möjligen skulle man kanske kunna sätta fast diverse professorer i nationalekonomi för att ha 

farit med lögner när de undervisat ekonomistuderande som troligen gapat och svalt eftersom 

det stått samma felaktigheter i deras läroböcker.  

 

Sedan har naturligtvis även nästa professorgeneration fortsatt i samma hjulspår. 

 

En och annan välkänd ekonom har dock haft andra synpunkter, t.ex. John Maynard Keynes, 

Storbritannien, och professor Irving Fisher, USA, som studerat hur man i kommunen Wörgl i 

Österrike tillämpat Silvio Gesells idé om avgiftsbelagda pengar.  

 

Läs mer om detta här http://www.enklasidan.com/.../En_liten_anekdot_fran_ett...  

 

Se gärna också här i jämförelse vad ett räntefritt lån på 2 MSEK (miljoner enkronor) kostar 

http://www.enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-_Laneexempel_D.pdf  

 

Med det exempel blir det tydligt varför bankernas vinster överstiger 100 miljarder. AV dessa 

vinster går stor del tillbaka till aktieägarna och de 1,5 % i samhället snurrar runt ett tag och 

lever väl på andras bekostnad. Här får du lite info hur de lever 

https://www.expressen.se/.../har-lever-bankcheferna.../ 

 

 

  

https://www.facebook.com/Jerry.efternam?fref=gc&dti=125728355385
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enklasidan.com%2FPDF%2FEn_liten_anekdot_fran_ett_samhalle.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3TjrqAfgeMSOTittZHEk9tqG_XmHYuFhl_pkfSwKC7Lj_LJKLSDDUkLqU&h=AT3nAxoV8qVhHktKlaogP7Y0_rizGgY_oZ5SVE0iR1N2Bmd_AIWTbTgKOpKUHBcipDtGFutWuwVTmoXZ7TRCAwPh43zxdwhVUy30vYFrvgX_lFr2I43NeOLlbVDMLQIEIIXV
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enklasidan.com%2FPDF%2FDom_Kloka_-_Laneexempel_D.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3C0mTRhJIacblv0190Q4jvbfFJr8xJ8VWbtwB5WQJZ36fNcd-nhxCyHfM&h=AT3xjbB04V78jF1dym2TpCm6x3_u33hDHWCzF-cMd2j1lKdVQEJ8LNQ1chzBdf86_1xVAdRKPlxkSrzlpu2FCLKY6t4jhF6u-fby2TN0iPvLMeCQXpIEcplcG3yMST-P-U4Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fdinapengar%2Fhar-lever-bankcheferna-lyxliv-pa-din-ranta%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y5DuCyyIJ_UauWOIRuAKH5kmKW2oK7L1qBHoOTTNA7J79vnB-NufeULk&h=AT0a0drbns1ECUV2RVe3UqyJWDhsbGk_PAHr6tXcesaKxy8hxqG7042j6CgqpT8sF3sZKXuoIQVwPfjfPmMxVEXFx-hJytefUl1sQ6tbNV85rOXyc0-AKDCNuIkVTPvo3smE
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forts) 

 

Irving Fisher försökte förgäves få president Franklin Roosevelt att införa motsvarande system 

i USA, något som säkerligen snabbt skulle avslutat den djupa ekonomiska depressionen som 

inte upphörde förrän USA långt senare gav sig in i andra världskriget. 

 

Med föreningen Dom klokas (www.Domkloka.se) förslag kommer räntan att klämmas ned till 

noll eller därunder, men bankerna eller motsvarande organisationer måste givetvis få ta betalt 

för det arbete som sker i samband med långivning och kostnader för de lokaler, utrustning, 

förbrukningsmaterial som är nödvändiga för att hantera finansiering.  

 

Det är det skattesystem med automatisk beskattning av penninginnehav som möjliggör detta.  

 

Bli gärna medlem. 

 

 

http://www.domkloka.se/?fbclid=IwAR00sluqrerY43wxyImYxtEUnXoMUC5NZDfNa5XC_6BkwZk9qtYCCfVA4ek

