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DANMARK har foretaget et kursskifte i sin
udenrigspolitik. Et kursskifte, som vi har
været alt for længe om at effektuere. Nu
har vi holdningsmæssigt meldt os under
fanerne med lande som Frankrig, Eng-
land, Tyskland, Italien. 

Anbefalingen er, at virksomheder ikke
skal samarbejde med andre virksomhe-
der, der opererer på Vestbredden. 

Det er en stor landvinding. Israel er af
gode grunde ikke glad for denne nødven-
dige beslutning. Men det er vigtigt, at vi
ikke samarbejder med virksomheder, der
tjener penge på den undertrykkende si-
tuation, som mennesker på Vestbredden
befinder sig i. Dette er et godt signal til
Israel om, at de fleste af EU’s lande tager
afstand fra bosættelsespolitikken. Og et
markant kursskifte fra dansk side, hvor vi
godt nok har fordømt Israels bosættelses-
politik, men ikke har sat handling bag or-
dene. Og rimeligt er det selvfølgelig at
bruge handelsinstrumentet på samme
måde, som vi gør det over for Ruslands
aggression i Ukraine. 

I MANGE år stod jeg last og brast med Is-
rael i den mangeårige konflikt mod palæ-
stinenserne. Som ung var jeg i kibbutz,
og jeg har mange venner i Israel. 

Derfor var det en kendsgerning for mig
gennem mange år, at hvad Israel gjorde,
måtte kunne retfærdiggøres. At det var
nødvendigt. Men mine holdninger blev
udfordret, da jeg selv fik lejlighed til at se,
hvad der foregår.

I 2002 rejste jeg som folketingsmed-
lem med udenrigsudvalget til Israel og
Palæstina, og mine holdninger ændredes
for altid. Senere som medlem af Europa-
parlamentet var jeg på en studietur til
Vestbredden. Når man én gang har be-

søgt Gaza eller Vestbredden og har set
den fornedrelse, mennesker lever under,
så tror jeg, at det er svært at opretholde
illusionen om, at vi selvfølgelig skal støt-
te Israel, der siges at være det eneste de-
mokrati på de kanter. 

Spaltepladsen giver ikke mulighed for
at fortælle om mine oplevelser, men jeg
var rystet. Rystet over diskriminationen,
den manglende adgang til jord og vand,
at menneskers liv begrænses i et ydmy-
gende system, hvor det nærmest er umu-
ligt for lokalbefolkningen at rejse rundt. 

Hvor kvinder føder ved checkpoints,
fordi de venter timevis på at kunne kom-
me på hospitalet. 

Hvor mennesker ikke kan behandles

for alvorlige sygdomme, fordi de ikke
kan få lov at rejse til Jerusalem, hvor de
kan komme på hospitalet. Og hvor palæ-
stinenserne uden videre skal acceptere,
at Israel breder sig mere og mere ind på
Vestbredden med sine bosættelser, alt
imens vi snakker og snakker om fredsfor-
handlinger.

DISKRIMINATIONEN og undertrykkelsen
er enorm. Jeg er ikke den første, der laver
den analyse. Jeg forstår stadig ikke. at
mange taler om Israel som Mellemøstens
eneste demokrati.

Jeg har svært ved at se, at det er demo-
kratisk, at en så betydelig del af befolk-
ningen lever under så restriktive og kum-

merlige forhold. Demokratiet gælder
kun israelerne, ikke palæstinenserne.
Den gennemsnitlige israeler tjener man-
ge, mange gange mere end den gennem-
snitlige palæstinenser. Til gengæld lever
palæstinenseren undergivet israelsk mi-
litærstraffelov, som giver militæret me-
get frie beføjelse.

JEG TROR desværre ikke meget på en løs-
ning længere. Og mens USA’s udenrigs-
minister Kerry farer Mellemøsten rundt
for at forhandle om en varig fred mellem
Israel og Palæstina, gives der tilladelse ef-
ter tilladelse til at udvide bosættelserne
på Vestbredden. Alene i 2014 er der ad-
skillige gange givet nye tilladelser til at

palæstina - israel 
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Jeg forstår ikke, at
mange stadig taler om
Israel som Mellemøstens
eneste demokrati. Se bare
på, hvordan Israel under-
trykker og diskriminerer
palæstinenserne. 

Danske virksomheder bør nu 
lægge maksimalt pres på Israel

Te
gn

in
g:

 M
et

te
 D

re
ye

r

Israel breder 
sig mere og 
mere ind på
Vestbredden
med sine 
bosættelser, 
alt imens vi
snakker og
snakker om
fredsforhand-
linger 

Læserbreve, højst 100 ord, eller debatindlæg, højst 400 ord, sendes via

vores hjemmeside. Adressen er: politiken.dk/senddebatindlæg. Indlæg til

nettet skal også sendes til os via denne adresse. Opstår der problemer,

så ring venligst til 33 47 18 43, 33 47 23 31 eller 70 15 01 01. 

Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster 

og til også at bringe teksterne på politiken.dk/debat

Kronikforslag på ca. 2.100 ord sendes via vores hjemmeside.

Adressen er politiken.dk/senddebatindlæg. Opstår der problemer, 

så ring venligst til 33 47 18 43, 33 47 23 31 eller 70 15 01 01.

På politiken.dk/leder kan man kommentere avisens ledere. 

udvide i Østjerusalem. Det er jo nærmest
håbløst at forestille sig, at der kan kom-
me en permanent fred nogensinde. 
Ved sin ageren svigter Israel og Netanya-
hu de moderate kræfter i de palæstinen-
siske områder og styrker derved det me-
re rabiate Hamas, med hvem en freds-
løsning næppe kan opnås. 

USA politiske pres virker ikke. EU’s
politiske pres virker ikke. Det gør det
økonomiske pres måske heller ikke. 

Men noget skal gøres. Og derfor er det
et godt initiativ, som regeringen nu har
støttet op om, og det er mit håb, at dan-
ske virksomheder også vil tage et ansvar
for at lægge maksimalt pres på Israel for
at bringe konflikten til ophør.

MANGE MENNESKER har sikkert på for-
nemmelsen, at bankerne spillede en me-
get central rolle i finanskrisen 2008. Men
hvad den rolle helt præcist var, er svært at
få skovlen under. Tilsvarende er mange
mennesker bekymrede over, at Nets nu
er blevet solgt, bl.a. til udenlandske kapi-
talinteresser – for styrer Nets ikke en vig-
tig del af den danske pengeinfrastruk-
tur? 

Vi får lidt af en forklaring i noget nyt
undervisningsmateriale, der er udgivet
af Danmarks Matematiklærerforening og
bankernes interesseorganisation, Finans-
rådet. Desværre afbrydes forklaringen,
før den bliver rigtig interessant, dvs. ak-
tuel og bankkritisk. Finansrådet får nem-
lig ikke løftet sløret for bankernes enestå-
ende privilegium: Private banker skaber
og vedligeholder samfundets penge-
mængde. Herigennem bidrager de alvor-
ligt til at puste finansielle bobler op, f.eks.
finanskrisen 2008. Nets hjælper banker
med denne pengeskabelse gennem drif-
ten af det effektive betalingssystem, der
bl.a. tager sig af vores dankortbetalinger.
Men nu er Nets solgt, og guldægget og
akilleshælen i den danske pengeinfra-
struktur er underlagt amerikanske kapi-
talfonde.

BANKER, PENGE, betalinger, bobler –
hvordan hænger det sammen? Det nævn-
te undervisningsmateriale indgår i en så-
kaldt pengeuge, som Finansrådet afholdt

i marts måned i
samarbejde med
Matematiklærer-
foreningen. Vi føl-
ger pengenes hi-
storie fra gamle da-
ge: »Rige køb-
mænd fra samme
egn kunne finde
på at gå sammen

om at oprette en bank, hvor deres sølv-
mønter og guldmønter kunne opbevares
i sikkerhed. De fik en kvittering som be-
vis for det beløb, de havde afleveret.«

Disse kvitteringer begyndte nu at cir-
kulere mellem borgere og handlende, for
det var nemmere at betale med dem end
at gå i banken og indløse dem for guld.
Disse kvitteringer var de første pengesed-
ler. 

»I Danmark fik vi de første pengesedler
i 1713. Den bank, der udstedte pengesed-
lerne, havde en møntbeholdning (sølv-
mønter eller guldmønter), der svarede til
værdien af de udstedte pengesedler. Man
kunne til enhver tid gå i banken med en
pengeseddel og få den vekslet til mønter.
I praksis var det kun få pengesedler, der
blev vekslet til mønter. Derfor kunne
bankerne fristes til at udstede flere sed-
ler, end der var sølv- eller gulddækning
for. Så længe folk havde tillid til bankerne
og sedlerne, var det o.k. Men hvis befolk-
ningen mistede tilliden til ‘papirpenge-
ne’, gik det galt. Det oplevede man f.eks.

ved udbruddet af Første Verdenskrig og
ved børskrakket i USA i 1929«.

HER ER VI fremme ved kernen i bankdrift,
om end det ikke siges højt i teksten: En
bank ligger inde med en lille smule guld,
men udsteder mange kvitteringer, gælds-
beviser eller (penge)sedler på baggrund
heraf. En bank skaber mange penge ud
fra nogle få værdier, og de penge låner
den ud – med renter.

I andre kulturer har man ikke udstedt
pengesedler, så banken, handelshuset el-
ler templet har i stedet noteret i store bø-
ger, hvem der afleverede hvor meget
guld, korn, olie eller lignende. Det var for-
løberen for vores bankbøger, hvor ’kvitte-
ringerne’ altså blev skrevet ned – frem for
at blive sendt i omløb som pengesedler.
Også her har bankens fristelse bestået i,
at den nemt kunne skrive flere rare beløb
ind på kundernes bankbøger, dvs. yde
dem flere lån, end banken faktisk lå inde
med af guld og værdier – lån, som banken
kunne kræve at få betalt tilbage i klingen-
de mønt. Det kaldes også at yde kredit, og
sådan er bankvæsenet begyndt. 

Et eksempel er 1600-tallets London.
Her begyndte guldsmede at opbevare
guld for velhavende medborgere. Lad os
tænke os en guldsmed, der har 10 guld-
mønter liggende i sin boks. En skrædder
kommer for at låne 10 guldmønter og ac-
cepterer en rente på 10 procent. Guld-
smeden overtaler ham til at tage gældsbe-

viser på 10 guld-
mønter i stedet –
det er jo nemmere,
og han kan bruge
dem til at købe
klæde med. Et år
senere indfrier
skrædderen lånet
med 11 guldmøn-
ter, eller gældsbe-
viser på dette be-

løb; det er jo det samme for skrædderen.
Hvor guldsmeden havde 10 guldmønter
før, har han nu 21 guldmønter/gældsbevi-
ser herpå; begge dele kan han bruge som
penge.

HVIS DÉT LUGTER lidt af svindel, så ja.
Men det er et svindelnummer, der histo-
risk har været utrolig gavnligt for sam-
fundsøkonomien, fordi med en sådan
kredit – dvs. nye penge, der ikke eksistere-
de før – kunne købmænd i 1700-tallet ud-
styre skibe og ansætte søfolk, længe før
de fik indtægterne i hus fra de krydderier
og kolonialvarer, skibene bragte tilbage
fra østen. Det gælder også i dag: uden kre-
dit til at investere med, ingen blomstren-
de handel og produktion og ingen øko-
nomisk velstand. 

De moderne europæiske samfund har
derfor accepteret svindelen og lagt den i
faste rammer og begrænset den, op gen-
nem de sidste 2-300 år. Denne regulering
har været nødvendig, bl.a. for at forhin-

dre, at enkelte banker faldt for fristelsen
til at udskrive for mange gældsbeviser,
altså yde for mange lån. For på et tids-
punkt får banken udvidet kundekredsen
til så dårlige kunder, at lånene ikke bliver
betalt tilbage. Bankens soliditet drages i
tvivl, og andre kunder kommer for at hæ-
ve deres penge. Men banken har dem ik-
ke; det er jo princippet i bankdrift: Man
udlåner mere, end man har; man skaber
penge gennem udlån. 

KUNDERNES nervøsitet for ikke at få de-
res penge udløser et stormløb på banken,
hvilket hurtigt kan blive til en økono-
misk krise i samfundet. For at forhindre
dette blev centralbanker som vores egen
Nationalbank oprettet. De skulle hjælpe
de private banker med at undgå eller
overvinde de kriser, som dette samfunds-
gavnlige svindelnummer forårsager med
faste mellemrum. Vi har økonomiske
bobler og bankkriser hvert 10.-20. år i de
fleste moderne samfund – i forskellige
markeder, så de kommer hver gang som
en overraskelse.

Nutidens kriser hører vi desværre ikke
noget om i Finansrådets undervisnings-
materiale. Her springer vi direkte fra
’børskrakket i USA i 1929’ til overskriften
’2014’, hvorunder vi læser de beroligende
ord: »Vi bevæger os væk fra fysiske beta-
lingsmidler som sedler og mønter og
bruger i stigende grad betalingskort, net-
bank, e-handel, mobilbetaling osv. Derfor

Banker er nutidens største tryllekunstnere

IB RAVN

Nets er en nøglespiller i det
betalingsnetværk, der 
tillader danske banker at
skabe penge – og bidrage til
at blæse finansielle bobler
op.

Ib Ravn er lektor ved Aarhus Universitet og be-

styrelsesmedlem i foreningen Gode Penge. 
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Private banker
skaber og vedli-
geholder sam-
fundets penge-
mængde
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BOYKOT ISRAEL
Henrik Mouritzen, Vejlesøvej 37,
Holte:
Tre teenageres liv er endnu et
sørgeligt resultat af Israels
uforsonlige attitude over for
sine naboer og bruges kynisk
til igen at optrappe volden.

Utallige gange har Politiken
og andre medier uimodsagt
beskrevet Israels behandling
af en underlegen befolknings-
gruppe og dets afståen fra
egentlige forhandlinger, der
kunne gøre ende på genera-
tioners urimelige, brutale og
intimiderende behandling af
palæstinenserne og deres ret
til et ordentligt liv.

Israels ageren er den væ-
sentligste faktor i det tiltagen-
de fjendskab mellem befolk-
ningerne i Mellemøsten, et
fjendskab, den arabiske ver-
den naturligvis også vender
mod de lande, der ikke klart
siger fra over for Israel. Et af
resultaterne er terrorismens
fremmarch og efterfølgende
den lige så destruktive antiter-
rorisme.

Er det anstændigt eller for
den sags skyld klogt, at Euro-
pa i sin følgagtighed over for
USA og Israel ikke i højere
grad sender et tydeligt signal
til Israel om, at de må stoppe
deres vedvarende brutalitet
og tyveri af land og rettighe-
der. Da apartheidregimet i
Sydafrika fremturede, var den
politiske, økonomiske og kul-
turelle boykot, der blev etable-
ret af venligtsindede lande,
den afgørende faktor for op-
hævelsen af de urimelige og
brutale forhold. 

For vores egen samvittig-
heds skyld og som en klar op-
bakning til dem, der ønsker et
stop for Israels brutalitet, bur-
de Europa nu indføre en til-
svarende boykot, der klart
markerer over for Israel og
USA, at nok er nok. 

VM I FODBOLD (1)
Uffe Pedersen, Bækkeskovvej 88,
Brønshøj:
Fodbolden i Brasilien overgår,
hvad vi tidligere har set ved
såvel VM i både spænding og
kvalitet. Kunne man dog bare
blive fri for det dumsmarte
hysteri, bag hvilket visse jour-
nalister på DR 1 søger at skjule
deres uvidenhed om selve
spillet. 

Henrik Lieniger kunne
f.eks. med fordel være sendt
ned på Copacabana for at
feste igennem med de hujen-
de fans – så seerne i stedet
kunne få en ædruelig og nær-
værende fodboldspeak.

VM I FODBOLD (2)
Henning Lager, Skovhøj 12,
Sydals:
Efter nogle kvartfinalekampe,
hvor det tekniske spil og spil-
lets flow bestemt har haft svæ-
re kår, er debatten om spillets
hårdhed endelig blusset op.
Dommerlinjen er for slap.
Helt enig, men den arme
mand kæmper jo også mod 22
spillere, der bevidst snyder og
sparker modstanderne ned.
Tænk, hvis spillernes adfærds-
norm blev en samfundsnorm.

Hvor er den personlige mo-
ral. Uha, det er bestemt et ord,
ingen af de mange såkaldte
eksperter kunne finde på at
tage i deres mund. Hvor lavt
netop begrebet moral priori-
teres understreges af, at DR
har indkaldt Nicklas Bendtner
som ekspertkommentator. 

FILMDEBAT
Ole Christian Bækgaard, Engle-
rup Gade 25, Kirke Såby:
Politiken har brugt en anmel-
delse og en forside af kultur-
sektionen til at slå på tromme
for filmen ’Et hus i Marokko’
om en forsvindende minori-
tet, stenrige overklassemusli-
mer, og deres banale kvabab-
belser ved mødet med vestlig
kultur. Hvad med en omtale af
en film af en helt anden kali-
ber, den emmyprisbelønnede
film ’Banaz, A Love Story’ om
mordet på en purung kvinde
fra det engelske muslimske
indvandrermiljø. Hun havde
sat sig op imod familien ved
at forlade sin voldelige mand
og forelske sig i en anden. Den
slags forbrydelser blandt tra-
ditionelttænkende muslimer
er et problem i både deres op-
rindelseslande og Europa.

MODERSKAB
Thomas Stubbe Teglbjærg,
Østermøllevej 11, Trige:
Geske Hvids harmdirrende
indlæg om fordomme mel-
lem unge og gamle mødre
(Pol. 5.7.) hviler tilsyneladen-
de på den forudsætning, at
man altid frit kan vælge, hvor-
når i livet man vil sætte børn i
verden. Der er andre parame-
tre end alder og ungdomsliv,
der er afgørende for, hvornår
man muligvis bliver forældre.

DOPING
Hans Vejlø, Sinaivej 6, Broby:
Etikprofessor TSP skriver i Pol.,
at doping (i sport) kan være
sundt. Tre argumenter for: No-
get doping er ikke skadeligt –
kan bruges som middel mod
depression – vi accepterer, at
sport kan være sundhedsska-

delig. Hvor er argumentet for,
at doping i sport kan være
sundt? TSP ved muligvis no-
get om etik, men tilsyneladen-
de intet om argumentation-
steori. Tværtimod lægger han
sig i slipstrømmen på ’be-
vidstløse’ sportskommentato-
rer og plæderer for delvis lega-
lisering af det kemiske svineri.
Det ligger i tråd med ånden i
VM i fodbold: Bid en modstan-
der, eller bræk en ryghvirvel
på modstanderen. Alle andre
hensyn end boldbesiddelse
må vige. Sportslig fundamen-
talisme.

LÆRERUDDANNELSEN
Helle Walther, Sct. Olai Gade 14,
Helsingør:
Når der er 16 procent færre
unge, der søger ind på lærer-
uddannelsen, skyldes det ikke
angst for reformen, men fordi
de nu har lyttet til sagkund-
skaben. Gå efter jobbene i
fremtiden. Der er fyret lærere,
så lige nu er der ikke mangel,
men det sker om 5 år igen, det
viser alle erfaringer genem ti-
den, så på sigt vil det blive
genoprettet, især når refor-
mens positive resultater viser
sig i glade og dygtigere børn.

STATSSTØTTET MOBNING
Niels Roed, Bogøgårdsvej 5,
Stenløse:
Enhver, der har læst beretnin-
gen om Lars Levinsens studie-
start på Den Frie Lærerskole i
Ollerup. (Politiken Søndag
29.6.) med dens skræmmende
introforløb, som resulterede i,
at Lars Levinsen måtte droppe
sit studie, må tage skarpt af-
stand fra disse forhold.

Er det skolens hensigt at gø-
re de studerende immune
over for de vilkår, de vil møde,
når de kommer ud som læ-
rere? Som Lars Levinsen gan-
ske rigtigt påpeger i sit
spørgsmål til en ældre stude-
rende: Hvad så, når du skal ud
at undervise i skolen? Hvis der
er to, der bliver mobbet, men
resten synes, det er sjovt, er
det så i orden? 

Vil du sige til forældremø-
det, at klassen synes, det er
vildt sjovt, så det er lige me-
get, om der er nogle, der sy-
nes, det er ubehageligt.

I sin klage til skolen over
forløbet får Lars Levinsen det
svar, at man ikke ser grund til
at ændre noget.

Jeg vil hermed opfordre un-
dervisningsministeren til
nøje at læse Lars Levinsens be-
retning og til lige så nøje at
kigge på statens tilskud til
Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Læserne Mener

PÅ TRODS af at de internationale humani-
tære nødhjælpsorganisationer har flere
ressourcer til deres rådighed og større
knowhow end nogensinde før, oplever vi
et fravær i de af verdens brændpunkter,
der har allermest brug for hjælp.

I akutte kriser som i Sydsudan og Den
Demokratiske Republik Congo oplever
vi, at nogle af FN’s organisationer og in-
ternationale ngo’er mangler der, hvor
der er allermest brug for dem.

Vi ser, at nogle organisationer udeluk-
kende koncentrerer sig om de befolk-
ningsgrupper, der er nemmest at nå, og
kommer ikke ud til de udsatte befolk-
ningsgrupper, der er svært tilgængelige,
men som netop har de største behov. Fra-
været skyldes både sikkerhedsmæssige
og logistiske udfordringer.

Nogle organisationer udfører den hu-
manitære nødhjælp, som de er garant for

at levere, på sikker afstand af konflikter-
ne der, hvor en stor del af de nødlidende
befolkninger befinder sig. 

Hjælpen gives så i stedet gennem loka-
le ngo’er eller lokale myndigheder, der
ikke har de kompetencer eller erfaringer,
der er nødvendige i store komplekse hu-
manitære indsatser – og som har svært
ved at navigere som uafhængige, neutra-
le aktører i sensitive kriser og væbnede
konflikter. Resultatet er, at mennesker,
som har desperat brug for livreddende
hjælp, simpelthen ikke får den. Manglen-
de nødhjælp er til dels også et resultat af,
at de store donorers måde at finansiere
nødhjælp på er langsommelig og ikke
matcher behovet for en akut indsats.

I LÆGER uden Grænser kan vi også gøre
det bedre. I nogle konflikter og kriser rea-
gerer vi selv for langsomt, når behovene
hos nødlidende ændrer sig. Nogle steder
fokuserer vi for eksempel også for meget
på hospitalsbehandling, og når derfor ik-
ke langt nok ud i periferien af et område,
hvor mange mennesker har behov for
hjælp. Nogle humanitære kriser er nem-

me at agere i – for eksempel Filippinerne
sidste år, efter at tyfonen Haiyan havde
hærget landet. Der var nem og sikker ad-
gang, omfattende finansiering og stor
mediesynlighed. Her så vi en hurtig og ef-
fektiv indsats fra alle, der ankom for at
hjælpe.

Andre steder – som i Sydsudan – er bil-
ledet helt modsat. Her er det er svært at
arbejde på grund af et vanskeligt terræn,
regntid, der gør store områder ufrem-
kommelige, og usikre forhold for nød-
hjælpsarbejdere.

Selv når organisationer er til stede, kan
der være problemer.

For eksempel når der skal skaffes rent
vand i flygtningelejre eller placeres lejre
på et sted, der ikke kan blive oversvøm-
met, når regntiden sætter ind. Hvis man
ikke arbejder hurtigt, risikerer man, at
lejre bliver til steder, hvor mennesker
smitter hinanden med livstruende syg-
domme.

Vi må finde ud af, hvordan vi konse-
kvent sikrer, at vi når de mennesker, der
har de allermest desperate behov. For de
har ikke andre til at hjælpe dem.

Nødhjælp

MICHAEL GYLLING NIELSEN, 
DIREKTØR, LÆGER UDEN GRÆNSER (MSF)

Hvornår kommer nødhjælpen? Dagens
citat

Hvis nogen vover at
sige, at små børn
ikke har godt af at
være mange timer i
institution, bliver
man nemt beskyldt
for at ville skrue 
tiden tilbage til, da
mor gik hjemme.
Men vi bør kunne 
tale om, hvad det er
for et samfund, vi
ønsker for vores
børn. Vi ser hele 
tiden verden ud fra
et voksenperspektiv.
Og det er et stort
problem – for 
børnene 
Bente Boserup,
souschef i Børns 
Vilkår.
I Kristeligt Dagblad

PRINS JOACHIM forlader Schackenborg
efter at have været bonde der i 20 år. 

Det er for det første løgn, Joachim har
sgu aldrig stået op kl. 3.00 om morgenen
for at starte traktoren. 

Det fik mig til at tænke over, hvor me-
get sådan et kongehus koster, da det jo er
os borgere, der finansierer gildet. Det ko-

ster godt og vel en halv milliard om året.
Det er ganske vist en lille del af den dan-
ske økonomi, men det er da penge, som
kunne have gået til aldeles bedre ting. 

Vi hidsede os så meget op over ’Dovne
Robert’ og Løkkes undertøj, men konge-
huset ser vi gennem fingre med.

VI KAN blive enige om, at et godt uddan-
nelsessystem og et tiptop sundhedsvæ-
sen er essentielt i vores samfund. Men at
jeg er forpligtet til at betale til ligegyldige
ting som eksempelvis kongehuset? Det
er da ikke frihed! 

Og nej, som der er en tendens til at sige,
så spiller kongehuset ingen rolle i er-
hvervslivet. 

USA er da pivhamrende ligeglad med,
om deres bacon og legoklodser bliver re-
præsenteret af en fejlfri kongefamilie. 

Og i øvrigt har ingen af stor- og super-
magterne i verden brug for sådan en fa-
milie for at kunne fungere. 

Så hvis det er så vigtigt for nogle, så sy-
nes jeg, at de selv må finansiere det! Fri-
heden over egne penge og hvilke ting.
man ønsker at støtte, burde da være en af
de vigtigste ting i et demokrati. 

kongehuset

MIKKEL LUND, 
ELEV PÅ EGEDAL GYMNASIUM

Jeg gider da ikke betale for kongehuset

BRUTALT SPIL ødelagde en VM-finale for
fire år siden. Hollænderne var en skænd-
sel og en skandale og tabte heldigvis til
Spanien. De fleste vil huske Nigel de
Jongs sindssyge spark i brystkassen på
spaniernes Xabi Alonso. Tænk, hvis Hol-
land var blevet verdensmestre?

Colombias Juan Zunigas svinestreg
mod Neymar i kvartfinalen forleden har
fuldstændig samme karakter. Begge epi-
soder er ren vold. Der er ingen tilfældig-

heder eller uheldige omstændigheder,
der undskylder hverken Nigel de Jong el-
ler Juan Zuniga.

Begge kampe blev ødelagt af alt for
mange frispark. Dommerne var ikke de-
res opgave voksen, men generelt er vold-
en i fodbold taget til. 

Der er ingen, der løfter øjenbrynene
mere for en gammeldags telefonpæl-
stempling. Der hvor der tackles med
strakt ben og knopperne forrest. Helst
med begge ben. Det er en almindeligt fo-
rekommende type tackling i næsten en-
hver fodboldkamp. Den giver et hav af
skader og udløser sjældent mere end
gult kort.

Hvorfor er der ikke flere journalister og

fodboldfagfolk, som lufter deres forargel-
se og bekymring? 

Skal den tiltagende vold i fodbold ikke
påtales? Kan det passe, at det kun er Sco-
lari og Brasilien, der skal være vrede over
Zunigas handling?

Tænder vi ikke alle sammen for fod-
bold-VM med et lønligt håb om at se Ney-
mar, Müller, Messi og alle de andre store
individualister for alvor folde sig ud?

Det vil ikke for alvor ske før, vi gør op
med de voldelige taktiske frispark, som
præger international fodbold i dag.

Ikke for at forsvare Luis Suarez, mere
for at udtrykke et misforhold: Det er
svært at få en fraktur på rygsøjlen af et
bid.

VM i fodbold

FINN IVERSEN, 
MUSIKER OG FOTOGRAF

Volden er taget til i fodbold

udgør værdien af sedler og mønter nu
kun en lille del af vores samlede formue«.

Man får det indtryk, at bankernes fri-
stelse til at udstede for mange pengesed-
ler er fortid, fordi vi i dag er gået over til
elektroniske penge. Men det er ganske li-
gegyldigt, om banker handler med
gældsbeviser, egne sedler eller cifre op-
ført i bankbøger, computere eller mobil-
telefoner. Banker yder kredit ved at skabe
nye penge, og denne ’långivning’, som
det kaldes så misvisende, er kun blevet
nemmere med computere og elektroni-
ske penge. Substansen er den samme:
Banker skaber nye penge gennem lån- og
kreditgivning. 

SYNES MAN, det lyder mærkeligt, kan
man læse en god forklaring i en nylig ar-
tikel udgivet fra Bank of England, Storbri-
tanniens ærværdige centralbank. Tre af
bankens økonomer forklarer pædago-
gisk i artiklen ’Money creation in the mo-
dern economy’, at »når en bank yder et
lån, skaber den samtidig et dertil svaren-
de indskud på låntagers bankkonto, og
skaber derved nye penge«. En bank fun-
gerer fundamentalt set som guldsmede-
ne i 1600-tallet, nemlig ved at skrive eks-
tra penge frem på basis af ganske få vær-
dier – i dag kaldet deres egenkapital og
centralbankreserver.

Dette kan lade sig gøre, ikke mindst
fordi banker er forbundet i et netværk, et
såkaldt betalings- og afviklingssystem –
som i Danmark køres af Nets. Hvad der
for en enkelt guldsmeds vedkommende
ligner svindel, bliver for to guldsmede
noget ganske andet – nemlig bankvæsen.
Dr.jur. Ernst Andersen forklarer i sin bog
’Bankvæsenets oprindelse’, hvordan de

seks årlige varemarkeder i Lyon i 1500-tal-
let afsluttedes med en clearing (afvik-
ling) mellem de deltagende købmænd
og bankierer, forløberne for vore dages
banker. Gennem clearing kan man hand-
le uden fysiske penge. Privatpersoner kan
gøre det direkte, og banker ved brug af
bogføring.

Et nutidigt eksempel: Jeg laver en
hjemmeside for min nabo, mureren. Den
ville jeg normalt tage 10.000 kr. for, men
han bygger mig en 10.000 kroners car-
port i stedet for. Ingen penge skifter hæn-
der; vi har udlignet eller ’clearet’ beløbet.
Uden brug af bogføring eller banker. 

Men hvis vi ikke vil gøre det sort, ikke
har de 10.000 kr. og i øvrigt ikke kender
hinanden, går vi måske ned i vores re-
spektive banker og låner 10.000 kr. hver.
De fleste mennesker tror, at banken tager
10.000 kr. fra en anden konto og overfø-
rer dem til os. Men nej, bankrådgiveren
taster bare cifrene 1-0-0-0-0 ind, hvorved
min saldo stiger og jeg har flere penge.
Som de tre Bank of England-økonomer
skriver i en introducerende artikel: »Når
en bank yder et lån til en af sine kunder,
godskriver den blot kundens konto med
en højere saldo. I det øjeblik skabes nye
penge«.

I MURERENS BANK sker der det samme;
han får 10.000 kr. tastet ind på sin konto.
Dagen efter bruger mureren og jeg vores
nye penge til at købe en hjemmeside og
en carport med. Det sker ved, at jeg med
mit dankort beder min bank overføre
10.000 kr. til murerens bankkonto, og
han gør tilsvarende. Opgørelsen af disse
beløb foregår den efterfølgende nat. 

Her opdager bankernes betalings- og

afviklingssystem de to gange 10.000 kr.,
der er på vej i hver sin retning. De udlig-
nes derfor. Ingen penge sendes altså mel-
lem vores to banker. Bankerne behøvede
i princippet ikke have en rød øre for at
kunne udlåne os eller rettere skabe de
20.000, der nu står på vores konti. Sam-
fundets pengemængde er øget med de
20.000 kr., som mureren og jeg straks ef-
ter sender ud i økonomien ved at købe
mursten og software og kartofler og fe-
rierejser.

Men hvor kom pengene fra? Vores to
banker har ikke hostet op med en krone.
Pengene blev skabt som kontoindeståen-
der ved tastetryk i banken, og da banken
kort efter skulle præstere de nyligt skabte
beløb i betalinger til andre banker, sørge-
de clearingen mellem bankerne for, at
kun en eventuel forskel mellem de skab-
te/udlånte beløb skulle overføres. Det var
0 kr. i vores eksempel med to lån og to be-
talinger.

I VIRKELIGHEDENS Danmark, hvor der
dagligt foretages – med meget runde tal –
tusind lån og en million elektroniske be-
talinger til i alt en milliard kroner, går
pengene aldrig lige op. Nets driver vores
elektroniske betalingssystem, der om
natten regner alle den foregående dags
betalinger ud mod hinanden, på kryds
og tværs mellem de deltagende danske
banker. Betalingsrådet sammenfatter
processen i en rapport fra november
2013: »Nets samler dagens dankortbeta-
linger … og beregner, hvad det enkelte
pengeinstitut (bank) skal betale eller
modtage fra hvert af de øvrige institut-
ter«. 

Danske banker har hver en konto i Na-

tionalbanken. Ef-
ter nattens udreg-
ninger meddeler
Nets Nationalban-
ken, hvor meget
saldoen på hver
banks konto skal
hæves eller sænkes
med. Systemet er
enkelt og effektivt,
og bl.a. derfor har
Nets vist sig at væ-
re uhyre eftertrag-
tet internationalt. 

Guldsmedens
indlysende svin-

delnummer med at udskrive flere gælds-
beviser, end han havde guld for, er i mo-
derne bankvæsen blevet tæmmet og re-
guleret og lagt ind i Nets’ enorme com-
putersystem. Pengeskabelsen har ikke
samme groteske omfang som i eksem-
plet med guldsmeden, der ud fra 10 guld-
mønter skabte sig 11 ekstra ved at udstede
gældsbeviser, for når moderne lån ind-
fris, ophører pengene med at eksistere. 

De blev skabt som immaterielle konto-
cifre, og lige så let forsvinder de ud af
pengemængden igen, når låntageren
trækker dem ud af sin indskudskonto og
betaler af på lånet. Penge skabes gennem
udlån og tilintetgøres ved lånindfrielse. 

DE BETALINGSMIDLER, som alle i samfun-
det er henvist til at bruge, når vi skal have
løn udbetalt og handle og investere, be-
styres af de private banker, og det er dem,
der suverænt afgør, hvem der skal have
nye penge, dvs. ydes lån eller kreditter. I
krisetider kan små virksomheder dårligt
få bevilget en kassekredit, men i gode ti-

der snubler bankerne over hinanden for
at låne penge ud. 

Fristelsen til at give den gas under et
opsving er uimodståelig for bankerne.
Det så vi op til 2008, hvor forslugne ejen-
domsspekulanter fik i pose og sæk. Der-
for har Finanstilsynet nu formuleret krav
om, at en bank kun må øge udlånet med
20 pct. om året. Det er stadig meget, men
så længe bankerne gør fælles front og
dækker hinandens bagdel gennem clea-
ringen, har vi opsvinget. Den engelske
økonom John Maynard Keynes skrev i sin
’Treatise on Money’ fra 1930, at under vis-
se forudsætninger er der »ingen grænser
for den mængde bankpenge (penge
red.), som bankerne trygt kan skabe, for-
udsat de bevæger sig fremad i takt.«

En sådan stigning i pengeskabelsen
blæser dog til sidst finansielle og økono-
miske bobler op. I den indbyrdes konkur-
rence om pengeskabelse bevæger enhver
bank sig fremad på en knivsæg: Låner
den for lidt ud, mister den markedsande-
le og bliver hægtet af; låner den for me-
get ud, dvs. til dårlige betalere, skal den
nedskrive sin egenkapital og må snart
dreje nøglen om. 

DET ER ET vanvittigt system, ustabilt helt
ind i marven. Når krisen indtræder, er
den ophobede gæld så stor, at bankerne
må råbe på hjælp fra staten, hvad Danske
Bank da også gjorde i 2008 med bank-
pakke 1. Nødvendigheden af en sådan
’bailout’ er indbygget i systemet. Syste-
met gør det umuligt for bankerne at hol-
de sig i skindet. Den fhv. direktør for Bank
of England Mervyn King sagde i en tale i
New York i 2010 om dette problem, der er
fælles for alle moderne økonomier: »Der

er mange måder at organisere bankvæ-
sen på, og den værste er den, vi har i dag.« 

Samtidig er det et bankvæsen, der ta-
ger sig godt betalt for sit bidrag til denne
gentagne oppustning af bobler. Hvert
lån, der ydes, er belagt med en rente, der
smækkes på igen hvert år – det hedder
renters rente – selv om banken ikke rører
en finger for denne årlige ekstraregning.
En ung familie tager et 30-årigt boliglån
på 2 mio. kr. for 5 pct. p.a. Det koster ca. 2
mio. kr. i rente, at erlægge oveni. Det er
penge, den unge mor og far må tjene
gennem arbejde; i princippet, som om de
tog et rengøringsjob i banken, uden løn,
indtil de 2 mio. i renter var arbejdet af. Su-
per aftale. Men for hvem? 

Systemet fungerer, fordi vi har tillid til
det. Det har vi blandt andet, fordi de fær-
reste af os aner, at vi har givet bankerne
næsten-eneret på at skabe vores beta-
lingsmidler. Det kvitterer bankerne for
ved at opkræve renter på de nyskabte
penge, bevilge kredit uden samfunds-
hensyn og puste finansbobler op. Det er
alt sammen lovligt – indtil vi og vores po-
litikere finder på at ændre loven og føre
pengeskabelsen over i et sikrere, eventu-
elt offentligt regi.

Fundamentet under bankernes penge-
skabelse er det betalings- og afviklingssy-
stem, hvis operatør, Nets, ikke længere er
på danske/nordiske hænder (ud over
ATP’s figenblad-andel). Dét kan kun gå
galt. Kapitalfonde eksisterer for at malke
enhver indkøbt guldkalv. Den nærmeste
fremtid vil åbenbare, hvilken smart fi-
dus, undskyld finansiel innovation, der
skal vride yveret af led på Nets.
IB RAVN

... Banker er nutidens største tryllekunstnere

Hvad der for en
enkelt guld-
smeds vedkom-
mende ligner
svindel, bliver
for to guldsme-
de noget gan-
ske andet –
nemlig bankvæ-
sen


