
Mens de europæiske ledere har været på 
sommerferie, er den europæiske bank-, stats-
gælds- og eurokrise blevet forværret. Det er ikke 
kun Grækenland, der er i problemer: Uden nye 
kæmpestore hjælpepakker vil store lande som 
Spanien og Italien heller ikke kunne håndtere sine 
forpligtelser inden for eurosystemet, og mange 
andre lande trues på lignende vis af  bankkollaps 
og statsbankerot.

Pest eller kolera
I EU diskuteres netop nu valget mellem pest 

og kolera i et desperat forsøg på at redde euroen: 
EU og Den europæiske Centralbank, ECB, giver 
efter for presset fra finansmarkederne og lader 
de forskellige lande overtage bankernes dårlige 
spillegæld og derefter lade EU og ECB ukritisk 
opkøbe landenes usælgelige statsobligationer, der 
kan føre til hyperinflation som i Weimar-Tysk-
land i 1923. På den anden side presser finans-
verdenen politikerne til at gennemføre dramatiske 
nedskæringer, der dræber økonomien (sammen 
med mange af  de svageste i befolkningerne), og 
ødelægger muligheden for økonomisk vækst og 
dermed en vej ud af  krisen.

Alternativet: Glass/Steagall bankopdeling
Er der et alternativ til dette valg mellem pest og 

kolera? Ja! Det er den model som Franklin Roo-
sevelt brugte til at besejre depressionen i 30’erne. 
Først rensede han op i bank- og finansverdenen 
med gennemførelsen af  Glass/Steagall-bankop-
delingsloven, hvor bankers ind- og udlån og lig-
nende normale bankaktiviteter blev adskilt fra den 
finansielle spekulation, der i lighed med i dag var 
blevet dominerende i finansverdenen. Kun den 
ikke-spekulative normale bankaktivitet fik statslig 
opbakning, al spekulationen måtte gå nedenom og 
hjem. Derefter var vejen banet for skabelsen af  
statslige kreditter til genopbygningen af  økono-
mien med investeringer, der skabte beskæftigelse 
til det store antal arbejdsløse og store infrastruk-
turprojekter, som lagde grundlaget for en sund og 

Debatmøde invitation:

Glass/Steagall – eller kaos!
voksende økonomi.

Efter afsløringerne af  den udbredte svindel og 
mangel på offentlig kontrol, der nu dominerer fi-
nansverdenen, som det senest blev afsløret med 
LIBOR-skandalen, hvor en række af  verdens le-
dende banker svindlede med fastsættelsen af  den 
vigtigste rente i finansverdenen, er der kommet 
en bølge af  opbakning for en universel Glass/
Steagall-bankopdeling. Der finder man bl.a. den 
britiske avis Financial Times, talerør for en betyd-
ningsfuld gruppering i den britiske finansverden, 
den tidligere formand for Citygroup, Sandy Weill, 
der i høj grad var ansvarlig for at afskaffe Glass/
Steagall i 1999, New York Times, og en lang række 
ledende økonomer verden rundt. 

I USA er et lovforslag til en genindførelse af  
Glass/Steagall-bankopdeling blevet fremsat i 
Repræsentanternes Hus som H.R. 1489, der nu har 
70 medunderskrivere; i Island arbejder en gruppe 
på 15 parlamentarikere, uafhængige og fra partier 
der repræsenterer 75% af  Altingets medlemmer, 
på at vedtage en Glass/Steagall-lov, og i mange 
andre lande er der en hed diskussion om emnet. 
Men vi kan hurtigt løbe tør for tid og havne i en 
situation, som vi så det i Europa i 30’erne, hvor 
hele finanssystemet er smadret, og fascisme, kaos 
og krig tager over. Derfor må Glass/Steagall på 
den politiske dagorden nu, og vi må diskutere, 
hvilke medfølgende politiske tiltag der skal til, for 
ikke blot at løse den akutte finansielle og økono-
miske krise, men også sikre en fremtid med fred 
og økonomisk fremskridt og udvikling. 

Når vi mennesker er i stand til at operere på 
Mars mere end 50 millioner km borte med et su-
peravanceret mobilt forskningslaboratorium som 
Curiosity, og med tiden forberede et forsvar for 
Jorden imod truende asteroider, kometer og andre 
store himmellegemer, er vi også i stand til at løse 
den nuværende finansielle krise, som ikke er resul-
tatet af  udefrakommende katastrofer, men blot en 
fejlslagen politik.

Kom til debatmødet!

Bankopdeling --  ikke nedskæringer



www.schillerinstitut.dk
DEBATMØDE:

GLASS/STEAGALL – ELLER KAOS!

Sammen med andre fremtædende økonomiske eksperter og debattører vil Schiller Insti-
tuttet diskutere en Glass/Steagall-bankopdeling og hvilke andre tiltag, der er nødvendige 
for at komme ud af  den nuværende finansielle og økonomiske krise, og sikre dansk og in-
ternational økonomisk vækst i stedet for truende kaos, som vil være resultatet af  fortsatte 
økonomiske nedskæringer.

 Tirsdag den 28. august kl. 19:00
Foredragssalen, Medborgerhuset

Danasvej 30 B, Frederiksberg
Info: 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk

Se: Schiller Video
Hør: Radio Schiller

Læs: Schiller Instituttets Nyhedsorientering
og Kampagneaviser

Bliv medlem
www.schillerinstitut.dk

HJÆLP OS - med at lægge pres på politikerne for at 
få gennemført en Glass/Steagall-bankreform! Del gerne 
denne invitation ud til andre per e-mail (se: www.schiller-
institut.dk) eller på tryk. Ring gerne til os, så sender vi dig 
det antal, du vil have: 35 43 00 33. 

Kontakt os! 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk
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