
Författarens förord till den svenska utgåvan 

Under de senaste 300 åren har två penningsystem kämpat om herraväldet i världen. Bankerna 
och skuldnätet fokuserar på denna kamp som den utvecklades i USA, men samma principer 
är tillämpbara globalt. Privata pengar, skapade av banker, har tävlat med offentliga pengar, 
skapade av staten, ända sedan guldsmederna tilläts prägla mynt i Europa på 1600-talet och 
därmed bemäktigade sig vad som fram till dess var den suveräna rätten hos kungen eller 
drottningen. 

Under 1700-talet grundade Amschel Rothschild, en tysk bankir, det som skulle komma att 
bli den mäktigaste familjeägda bankdynastin i världen. Han sa 1791: ”Låt mig ge ut och 
kontrollera en nations pengar och jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna.” Hans fem 
söner skickades till de mest betydelsefulla städerna i Europa – London, Paris, Wien, Berlin 
och Neapel – med uppdraget att upprätta ett banksystem som skulle ligga utanför statlig 
kontroll. Nationernas ekonomiska och politiska system skulle kontrolleras, inte av 
medborgare, utan av bankirer, till förmån för bankirerna. 
Så småningom upprättades en ”centralbank” i nästan varje land. Detta privata 
centralbankssystem har nu tagit kontrollen över världens ekonomi. Centralbanker har 
befogenhet att trycka pengar i sina respektive länder, och det är från dessa banker som 
regeringar måste låna pengar för att betala sina skulder eller finansiera sina verksamheter. 
Följden blir att det skapas en bedräglig ekonomi där inte bara industrin utan regeringen själv 
drivs med ”kredit” eller skuld; och ju större skulden blir, desto bräckligare blir det 
internationella ekonomiska systemet.  
Sverige utmärker sig genom att ha upprättat den första privata centralbanken, Riksbanken, 
vilket hjälpte till att lägga grundvalen för det globala centralbankssystemet. Sveriges 
Riksbank grundades 1668. Den modell den etablerade följdes snart upp i England, där Bank 
of England grundades 1694. Bank of Englands privat utgivna banksedlar blev snart den 
ledande valutan i världen. Efter första världskriget överlämnades stafettpinnen till USA:s 
Federal Reserve och dess Federal Reserve-sedlar (amerikanska dollarsedlar); men den 
verkliga makten stannade kvar i Europa. 
År 1930 upprättades ”centralbankernas centralbank” i Schweiz genom grundandet av Bank 
for International Settlements (BIS) i Basel. I Tragedy and Hope: A History of the World in 
Our Time (1966), avslöjade professor Carroll Quigley den nyckelroll som BIS spelar bakom 
kulisserna inom globalt finansväsende. Dr Quigley var professor i historia vid Georgetown 
University, där han var president Bill Clintons mentor. Han var också en insider, tränad av 
den mäktiga slutna grupp han kallar ”de internationella bankirerna”. Han skrev: 

”[D]en finansiella kapitalismens makthavare hade ett annat långtgående mål, nämligen 
ingenting mindre än att skapa ett världsomfattande system av finansiell kontroll i 
privata händer som var i stånd att dominera det politiska systemet i varje land och 
världsekonomin i sin helhet. Detta system skulle kontrolleras på ett feodalt sätt genom 
världens centralbanker som agerade i samförstånd, genom hemliga avtal som träffats 
under frekventa privata möten och konferenser. Toppen på systemet skulle vara Bank 



for International Settlements i Basel, Schweiz, en privat bank ägd och kontrollerad av 
världens centralbanker som själva var privata bolag.” 

År 1974 skapades Basel Committee on Banking Supervision (”Baselkommittén för 
banktillsyn”) av centralbankscheferna från Tiogruppens nationer (G10-nationerna), en grupp 
som inkluderar Sverige och som nu uppgår till tolv nationer. Bank for International 
Settlements förser Baselkommittén med dess sekretariat på tolv medlemmar. Kommittén är 
sammansatt av högre representanter från G10-länderna och fastställer reglerna för det globala 
bankväsendet, inklusive kapitalkraven och kontrollerna av reserver. Den finansiella 
kommentatorn Joan Veon skrev på webbplatsen News with Views den 26 augusti 2003: 

”BIS är platsen där alla världens centralbanker möts för att analysera den globala 
ekonomin och bestämma vilken handlingslinje de ämnar följa härnäst för att stoppa mer 
pengar i sina fickor, eftersom de kontrollerar mängden pengar i omlopp och hur mycket 
ränta de ska debitera regeringar och banker för att de lånar från dem. […] 

När man förstår att BIS drar i trådarna inom världens penningsystem, förstår man att 
de har förmågan att skapa finansiella uppsving och krascher i ett land. Om det landet 
inte gör som penningutlånarna vill, så är det enda de behöver göra att sälja dess valuta.” 

I en artikel med titeln ”Global Economy: The BIS vs. National Banks” publicerad i The Asia 
Times den 14 maj 2002, skrev nationalekonomen Henry C. K. Liu: 

”Globaliseringen av finansväsendet […] har fört med sig det brådskande kravet på 
globala regleringsnormer som är tillämpbara på banker över hela världen […] 
[N]ationella banksystem kastas antingen plötsligt in i de rigida armarna hos Basel 
Capital Accord [”Basels kapitaltäckningsregler”] som stöds av Bank of International 
Settlement (BIS), eller så får de stå ut med straffet med ockerliknande risktillägg när de 
ställer säkerheter för internationella lån mellan banker. Följaktligen är alla nationella 
banksystem tvungna att marschera till samma melodi, utformade för att gynna behovet 
hos högt sofistikerade globala finansiella marknader, oavsett utvecklingsbehovet hos 
deras nationella ekonomier. 

[…] Nationella riktlinjer är plötsligt underkastade vinstmotiv hos privata finansiella 
institutioner, som alla är medlemmar i ett hierarkiskt system kontrollerat och styrt från 
money center-bankerna i New York. Detta får till följd att de nationella banksystemen 
tvingas till att privatisera […] BIS-regleringarna tjänar bara det enda syftet att stärka det 
internationella privata banksystemet, även med fara för de nationella ekonomierna. […] 
Nationella ekonomier under finansiell globalisering tjänar inte längre nationella 
intressen. De verkar för att stärka det ordföranden för USA:s Federal Reserve, Alan 
Greenspan, kallade USA:s finansiella herravälde i den privata profitens namn. […] 

Genom att vända på logiken som säger att ett sunt banksystem borde leda till full 
sysselsättning och växande utveckling, kräver BIS-regleringarna i stället högre 
arbetslöshet och försämrad utveckling av nationella ekonomier som det skäliga priset 
för ett sunt globalt privat banksystem.” 



I en artikel från 1983 i Harper’s Magazine med namnet ”Ruling the World of Money”, 
kallade Edward Jay Epstein Bank for International Settlements för ”den mest exklusiva, 
hemliga och mäktiga överstatliga klubben i världen”. Den är sammansatt av 55 
medlemsnationer, men den klubb som träffas tio gånger om året i Basel är en mycket mindre 
grupp; och även inom den, finns det en hierarki. Epstein skrev: 

”BIS är inte en monolitisk institution: listigt dold innanför skalet på en internationell 
bank, som en serie av kinesiska askar en inuti en annan, finns de verkliga grupperna och 
tjänsterna som centralbankerna behöver – och betalar för att stödja. 

Den första asken innanför banken är bolagsstyrelsen, hämtad från de åtta europeiska 
centralbankerna (England, Schweiz, Tyskland, Italien, Frankrike, Belgien och 
Nederländerna), vilka möts på tisdagsmorgnarna under varje ’Basel-helg’. […] För att ta 
itu med världen i stort, så finns det en annan kinesisk ask kallad Tiogruppen, eller rätt 
och slätt ’G10’”. 

Sammanträdena med dessa grupper är emellertid inte den plats där de verkliga 
angelägenheterna avgörs. I stället, säger Epstein, sker detta på en annan nivå av BIS, ”en 
sorts inre klubb som utgörs av halva dussinet eller så mäktiga centralbankirer som befinner 
sig i mer eller mindre samma monetära båt” – de från Tyskland, USA, Schweiz, Italien, 
Japan och England. Han skrev: 

”Den grundläggande värderingen, vilken också verkar avgränsa den inre klubben från 
resten av BIS-medlemmarna, är den fasta övertygelsen att centralbankerna borde agera 
oberoende av sina regeringar. […] En annan nära relaterad övertygelse hos den inre 
klubben är att politiker inte borde få förtroende att bestämma över det internationella 
penningsystemets öde.” 

Sverige tillhör inte den inre klubben. Enligt webbplatsen Wikipedia går Riksbankens ställning 
som en riktig centralbank tillbaka till 1897, då den första Riksbankslagen gav den den 
exklusiva rätten att ge ut banksedlar. Detta beslut följde efter upprepade krav på att de privata 
bankerna skulle upphöra att ge ut sedlar, eftersom man då ansåg att vinsten från att skapa 
nationens pengar borde tillfalla allmänheten. År 1975 ratificerades en ny grundlag som 
avskilde banken till en självständig organisation skild från regeringen. Emellertid kan den 
svenska centralbanken fortfarande vara alltför socialt ansvarskännande för att bli insläppt i 
den inre cirkeln. Om Sveriges medborgare ska lyckas undvika att bli manipulerade till 
förmån för den inre klubben och till skada för folket, behöver de förstå hur trådarna i 
världens penningsystem blir manipulerade bakom kulisserna. Även om de följande sidorna 
tar itu med det ämnet utifrån ett amerikanskt perspektiv, är hela världen fångad i kampen 
mellan samma konkurrerande finansiella krafter som beskrivs här – det privata 
centralbankssystemet kontra det ”allmänna välståndet”. 
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