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Af Jeffrey Steinberg 

 

23. feb. 2015 – Senator Charles Grassley (R-Iowa), 

formand for Senatets Domstolskomite, planlægger at 

holde en afstemning den 26. feb. om bekræftelsen af 

Loretta Lynch’s nominering til USA’s justitsminister 

som efterfølger til Eric Holder, der trækker sig tilbage. 

Der står meget mere på spil i afstemningen om Lynch 

end om, hvem der skal være den næste øverste lov-

håndhæver i USA. Det er Obamaregeringens ubrudte 

politik for beskyttelse af Wall Street for enhver pris, der 

står på spil – inklusive utallige amerikaneres liv, der er i 

færd med at blive ødelagt som ofre for illegal narkotika 

og terrorisme. 

Lynch, distriktsanklager for New Yorks østdistrikt, 

var en af de regeringsfolk fra Justitsministeriet, der var 

med til at forhandle en »Aftale om udsættelse af retsfor-

følgelse« igennem med HSBC, den britiske bankgigant, 

der har været centrum for en skandale om global penge-

hvidvaskning, skatteunddragelse og kriminel virksom-

hed, der involverer verdens største narkokarteller og ter-

rororganisationer. 

Nomineringen af Lynch eksploderede i begyndelsen 

af februar, da CBS-Tv’s Sixty Minutes sendte en doku-

mentar om HSBC’s centrale rolle i en global fidus til  

 

 

 

skatteunddragelse, der omfattede milliarder af dollars og 

tusinder af rige personer – inklusive hærdede kriminelle 

– fra over 200 lande. Det viser sig, at folk fra Justitsmini-

steriet ikke senere end i 2010 var blevet informeret om 

HSBC’s skatteunddragelsesfidus, der blev kørt fra ban-

kens private, schweiziske bankfilial i Genève.  

Det schweiziske politi foretog en razzia af den private 

HSBC-banks kontorer i Genève i begyndelsen af februar 

efter anklager om, at banken var involveret i »penge-

hvidvaskning under skærpende omstændigheder« og 

andre forbrydelser, der således bragte bankens uhyggeli-

ge historie frem for dagens lys. Disse aktioner kommer 

oven i undersøgelser for kriminel aktivitet i Argentina og 

Indien, og har affødt fornyet opmærksomhed omkring 

HSBC’s skumle aktiviteter også andre steder, såsom i 

selve Storbritannien. (se bilag) 

Men da Lynch og andre topfolk fra Justitsministeriet 

udarbejdede aftalen om udsættelse af retsforfølgelse med 

HSBC i 2012, baseret på andre beviser for bankens rolle i 

hvidvaskning af billiarder af dollars af narkopenge fra de 

mexicanske og colombianske narkokarteller, så vel som 

fra al-Qaeda og andre saudisk finansierede terrororgani-
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sationer, var der ingen antydning af, at de indregnede den 

schweiziske dokumentation for skatteunddragelse. 

 

Senatorer forlanger redegørelser 

Afsløringer i Tv-udsendelsen Sixty Minutes fremkald-

te en vred respons fra senator David Vitter (R-La.), der 

krævede, at Lynch skulle besvare en ny række af 

spørgsmål, der omhandlede, hvad hun vidste om skatte-

svindelen, da hun forhandlede aftalen med HSBC, og 

hvem, der ellers i Justitsministeriet kendte til de yderlige-

re kriminelle aktiviteter. Den 19. feb. skrev Vitter til 

justitsminister Holder og krævede et detaljeret svar. Han 

forelagde samme dag Lynch ni spørgsmål til besvarelse. 

I sit brev til Holder skrev Vitter: »Alt imens Senatet 

overvejer nomineringen af USA’s næste justitsminister, 

er der ubesvarede spørgsmål om en mulig mild behand-

ling af HSBC Bank USA (HSBC) fra Justitsministeriets 

side. Behandlingen af sagen er især vigtig i betragtning af 

den indsigt, det giver Senatet i de afgørelser, som Loretta 

Lynch træffer, og som havde ansvaret for justitsministe-

rens kontor og sagen på det tidspunkt … Hvis beretnin-

gerne i medierne taler sandt, så var kendskabet til 

HSBC’s beskyttelse af klienter fra amerikanske skatte-

krav kendt af Justitsministeriet mindst så tidligt som i 

april 2010, og dog er der aldrig rejst tiltale mod HSBC 

for kriminelle handlinger med skatteunddragelse. I 2012 

forhandlede justitsministerens kontor, som fr. Lynch var 

leder af, derudover en Aftale om udsættelse af retsforføl-

gelse med HSBC, der gav HSBC mulighed for at erklære 

sig skyldig for ulovlig hvidvaskning af penge og for at 

være behjælpelig med transaktioner til lande, der var 

under sanktion, men at undgå retsforfølgelse for disse 

lovovertrædelser.« 

Vitter gav Justitsministeriet en frist til 23. feb. til at 

fremlægge alle dokumenter i ministeriets eller skattevæ-

senets besiddelse om HSBC skatteunddragelsesfidusen, 

inklusive »kopier af alle dokumenter og information, der 

var relateret til spørgsmålet om, hvorfor Justitsministeriet 

valgte ikke at retsforfølge HSBC for skatteunddragelse, 

bedrageri, pengehvidvaskning, assistance til transaktioner 

til sanktionerede lande eller nogen anden forbrydelse.« 

 

Beskyttelsesforretningen 

Selv om politikken med »for store til at sætte i fæng-

sel« ikke begyndte med præsident Obama, så har hans 

regering vedholdende mørklagt alvorlige forbrydelser, 

begået lige fra begyndelsen af de største banker på Wall 

Street, i London og Europa. Over hele linjen har Wall 

Street for-store-til-at-gå-ned-banakerne fået fripas til at 

»holde sig ude af fængsel«, på trods af endegyldige bevi-

ser for, at de førende Wall Street- og London-banker er i 

topklasse med hensyn til globalt, organiseret kriminalitet, 

strukturering af pengehvidvasknings- og skatteunddra-

gelsesfiduser uden spørgsmål, for alle og enhver kriminel 

virksomhed, der var stor nok til at kunne betale deres 

honorar. 

Den centrale rolle, som spilles af verdens største ban-

ker med hensyn til kriminelle aktiviteter for billiarder af 

dollars om året, er ingen hemmelighed. I 1990’erne be-

kræftede myndigheder i det amerikanske efterretnings-

væsen over for højtplacerede medlemmer af Husets 

Bankkomite, at praktisk talt alle de store Wall Street-

banker var engageret i en voldsom tilbudskrig om at få 

forretningen med de sydamerikanske narkokarteller. 

Gennem amerikanske regeringskontorer som FINCEN 

(Financial Crime Enforcement Network) kan praktisk talt 

alle globale banktransaktioner dokumenteres. Der er ikke 

knaphed på beviser for det aftalte spil mellem de største 

Wall Street- og London-banker og verdens største og 

mest voldelige terrororganisationer. Spørgsmålet drejer 

sig om den manglende villighed til at retsforfølge det 

største, kriminelle syndikat i verden. 

Under vidneaflæggelse for Kongressen i begyndelsen 

af 2013 indrømmede justitsminister Holder åbent, at hans 

ministerium, som en bevidst politik, har afholdt sig fra at 

retsforfølge Wall Streets topbanker med det argument, at 

den »medfølgende skade« efter sådanne retsforfølgelser 

kunne få det globale finanssystem til at bryde sammen. 

Politikken med ikke-retsforfølgelse er blevet kendt som 

»Holder-Doktrinen«.  

Som resultat af disse HSBC-sager er denne doktrin, 

og Obamaregeringens generelle politik med at sætte Wall 

Streets interesser over alle andres, nu ved at komme frem 

i lyset. 

 

Tiden er inde til at kollapse HSBC 

HSBC befinder sig i centrum a det meste af det aftalte 

spil mellem de store banker og de store narko- og terror-

organisationer. Fra et historisk synspunkt er dette lovligt. 

Fra dens opstart i 1865 som Hongkong and Shanghai 

Banking Company har HSBC været clearingbank for 

verdens opiumshandel. 

I 2012 ledede Senatets permanente undersøgelses-

subkomite en udtømmende undersøgelse af HSBC, del-

vist baseret på ’whistlebloweren’ John Cruz. Senatets 

rapport redegjorde for en pipeline af narkopenge mellem 

bankens filialer i Mexico City og New York. Undersø-

gelsen afslørede tilsvarende forbindelser til de saudiske 

banker, inklusive Al Rajhi Bank, der blev nævnt som en 

del af den »Gyldne Kæde« af finansinstitutioner og »vel-

gørende organisationer« i Den persiske Golf, der står for 

finansieringen af al-Qaeda. Senator Carl Levin (D-

Mich.), der var formand for komiteen, sagde til journali-

ster den 16. juli, 2012 – samme dag, som rapporten ud-

kom – at han ville give bevismaterialet til Justitsministe-

riet til retsforfølgelse og til overvejelse af, om HSBC 

burde få sit næringsbrev til at drive forretning i USA 

inddraget.  

Den 10. dec. 2012 nåede justitsministeriet og HSBC 

frem til Aftalen om udsættelse af retsforfølgelse, som 

herved undgik enhver retsforfølgelse i den største sag 

med hvidvaskning af narko- og terrorpenge i historien. 

Den 29. jan. 2013 skrev senatorerne Sherrod Brown (D-

Ohio) og Grassley et vredt brev til Holder, der sagde: 

»Storbankerne på Wall Street er ikke bare for store til at 

gå ned, de er i stigende grad for store til at sætte i fæng-

sel. Nationens seks største storbanker nyder allerede det, 

der er identisk med en garanti, der er finansieret af skat-

teborgerne, på grund af deres størrelse og gør det således 

sværere for regionale og lokale banker at konkurrere. Nu 
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nyder disse banker også en vis straffrihed, når de over-

træder loven ved at hvidvaske penge eller ulovligt begæ-

rer tvangsauktion mod husejere. Wall Street bør betale 

den fulde pris for sine ugerninger og ikke sende regnin-

gen videre til skatteborgerne.« 

»Den bedste afskrækkelse af kriminalitet er at sætte 

folk i fængsel. Det inkluderer dem i magtfulde banker og 

selskaber. Uheldigvis har vi ikke set meget til, at man var 

villig til anklage disse individer for forbrydelser. Offent-

ligheden har krav på en forklaring på, hvordan Justitsmi-

nisteriet kom frem til disse afgørelser.« Grassley fortsatte 

med at erklære, at manglen på retsforfølgelse af HSBC-

embedsmænd var »utilgivelig«. 

Opgørets øjeblik er kommet, ikke kun for Loretta 

Lunch og Eric Holder. Politiken med at mørklægge pen-

gehvidvaskning fra narko, finansiering af terror og skat-

teunddragelse er for alvorlig en sag til, at den kan overla-

des Justitsministeriet alene. Så sent som i slutningen af 

1980’erne og begyndelsen af 1990’erne blev tusindvis af 

bankfolk, inklusive så kendte personer som Charles Kea-

ting, Ivan Boesky og Michael Milken, sendt i fængsel 

efter retsforfølgelse og/eller aftaler om indrømmelse af 

skyld mod strafnedsættelse. 

Et klart mønster er vokset frem med Obamaregerin-

gens udsættelser for at tilgodese Wall Street-, britiske og 

saudiske interesser. Undladelsen af at retsforfølge HSBC 

er en del at det samme mønster, der kommer fra toppen, 

som afvisningen af at ophæve hemmeligstemplingen af 

de 28 sider af den oprindelige Fælles Kongresundersø-

gelse af begivenhederne den 11. september. Vitale ame-

rikanske, offentlige interesser ofres for at bevare forræde-

riske bånd til London og Riyadh. HSBC er den største af 

bankerne i City of London, og er som sådan det britiske 

monarkis kronjuvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbilag: 

Retsforfølgelsen af en global ’kriminel industri’ 

23. feb. – HSBC er mål for adskillige undersøgelser, 

og i nogle tilfælde retsforfølgelse, i flere lande, i sam-

menhæng med bankens rolle i skatteunddragelsesfiduser. 

Som Stephanie Gibaud, tidligere kommunikationschef i 

Union Bank of Switzerland, udtrykte det på denne måde i 

et interview den 17. feb. til Tiempo Argentino, »Det er en 

beskidt forretning. Vi må forstå, at vi har at gøre med en 

kriminel industri«.  

Her er en oversigt over nogle af sagerne: 

 

Argentina: Argentinske politimyndigheder gennem-

førte razziaer mod HSBC’s hovedkvarter i Buenos Aires 

tre gange sidste år, og domstolene har tiltalt bankens 

chefer for at deltage i en »kriminel virksomhed«, der 

involverer pengehvidvaskning og skatteunddragelse. Alt 

imens der har været langsommelighed hos domstolene, så 

har dommer María Verónica Straccia, der leder undersø-

gelsen, officielt anmodet om, at HSBC’s filial i Genève 

sender den relevante information om uregistrerede argen-

tinske konti til hende. Målet er, iflg. chefen for Argenti-

nas skattevæsen, at få 3 mia. dollar tilbage til Argentina. 

 

Schweiz: Schweiziske myndigheder, under ledelse af 

justitsminister Olivier Jornot og anklager Yves Bertossa, 

gennemførte en razzia mod den private HSBC’s banks 

kontorer i Genève den 17. feb. som en del af deres krimi-

nelle undersøgelse af »pengehvidvaskning under skær-

pende omstændigheder«, udført af banken og »ukendte 

personer«. 

»Vi leder efter hvad som helst, vi kan finde, doku-

menter og sagsmapper« sagde anklagere og bemærkede, 

at aktionen kom som svar på nylige lækkede schweiziske 

afsløringer om bankens illegale aktiviteter, assistance til 

skatteunddragelse for rige kunder, blandt andet. 

 

Storbritannien: Bloomberg rapporterede 20. feb., at 

Parlamentets Finanskomite med formand Andrew Tyrie 

har planlagt en høring den 25. feb., hvor HSBC Holdings 

præsident Douglas Flint vil blive udspurgt om sin rolle 

som bankens finansielle direktør på tidspunktet, hvor 

banken hjalp kunder med at unddrage sig skattebetaling 

gennem bankens enhed i Genéve. Den 10. feb. havde 

Bloomberg rapporteret, at høringerne vil dykke »ned i 

beskyldninger om, at HSBC Holdings Plc havde schwei-

ziske konti til narkokarteller og skattesnydere«.  

Der er ligeledes udbrudt en skandale over den kends-

gerning, at Hendes Majestæts kontor for told og skat ikke 

undersøgte HSBC, da kontoret modtog beviserne i 2010.   

 

Indien: Press Trust of India rapporterede 16. februar, 

at Modiregeringen planlægger at anklage HSBC Indien 

for at fremme indiske kontohaveres skatteunddragelse 

ved at forsikre kunder om, at detaljer på deres konto ikke 

ville blive indrapporteret til indiske skattemyndigheder.  

 

 

Denne artikel forekommer i EIR, 27. feb. 2015 og har 

ikke tidligere været udgivet på dansk    


