Pieniądze tworzone są przez banki
System finansowy jest systemem pieniężnym

Pierwszą rzeczą, której powinni domagać się dzisiaj
obywatele od swoich prawodawców jest zmiana systemu
finansowego.
System finansowy jest systemem pieniężnym. Pieniądze są tworzone przez pewnych ludzi. Tymi ludźmi są
Bankierzy. Pieniądze są niszczone przez tych samych ludzi. Są nimi ci sami Bankierzy.
Pieniądze są tworzone jako dług obciążający obywateli – zarówno przedsiębiorców jak i podatników. Wszystkie pieniądze tworzone są jako dług, który muszą spłacić
obywatele.
Nie ma ani grosza, który przychodzi na świat, a nie
byłby on długiem. Wszystkie pieniądze znajdujące się w
obiegu krajowym są długiem.
Kiedy przemysłowiec rozwija swoje przedsiębiorstwo, czyni to za pieniądze pożyczone z banku. Są to
pieniądze stworzone jako dług, który ma zostać przez
niego spłacony.
Kiedy rząd rozwija swój kraj, czyni to za pieniądze
pożyczone z banków. Są to również pieniądze zadłużone, które rząd spłaci za pomocą podatków wyciągniętych
z kieszeni obywateli, podatników.

go kontrolę, tym, którzy nie wyhodowali nawet ani jednego ziemniaka? Pracownicy wytwarzają dobra, a Bankierzy ich zadłużają. Kiedy bogactwo jest produkowane i
wzrasta w kraju, w tej samej proporcji wzrasta dług. Dług
ten obciąża samych wykonawców, ale przynosi korzyści
Bankierom, którzy się nawet nie spocili, żeby coś wyprodukować.
Najwyższy czas, żeby ten sposób tworzenia pieniędzy został zmieniony! Najwyższy czas!
Potrzebujemy systemu finansowego kontrolowanego
przez samo społeczeństwo, to społeczeństwo, które produkuje i konsumuje, a nie przez system finansowy kontrolowany przez Bankierów, którzy nie mają nic wspólnego z produkcją czy konsumpcją i nie są odpowiedzialni
przed społeczeństwem, które produkuje i konsumuje.
Dopóki nasze rządy nie postanowią odebrać Bankierom kontroli nad tworzeniem i anulowaniem pieniędzy,
dopóty nie będą wypełniały one swojego podstawowego obowiązku. Nasze rządy powinny odebrać bankom
niesprawiedliwą władzę nad pieniądzem i utworzyć społeczny organizm, który będzie posiadał prawo tworzenia i
anulowania pieniędzy: domy kredytu społecznego, odpowiedzialne przed społeczeństwem, a nie przed prywatnymi osobami.

Gilberte Côté-Mercier

Kiedy obywatele wytwarzają prywatne dobra, używają oni zadłużonych pieniędzy. A kiedy tworzą dobra
publiczne, takie jak drogi, używają
także zadłużonych pieniędzy.
Obywatele sami wytwarzają prywatne i publiczne bogactwo. A Bankierzy tworzą wszystkie pieniądze
potrzebne do zapłacenia za to bogactwo zbudowane przez obywateli.
Obywatele pracują używając
swoich rozumów i siły fizycznej.
Bankierzy tworzą w tym samym czasie dług za plecami tych, którzy pracują.
Czy nie sądzicie, że już najwyższy czas, żebyśmy pomyśleli o zmianie tego systemu finansowego? Czy
nie powinniśmy ustanowić systemu
finansowego kontrolowanego przez
faktycznych budowniczych kraju,
zamiast pozwalać Bankierom na je-
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Dywidenda
narodowa
.
dla kazdego Szwajcara
W Szwajcarii mamy do czynienia z demokracją bezpośrednią. Kilka razy w roku obywatele tego kraju podejmują decyzje legislacyjne w formie referendów. Referendum odbywa się, gdy zostanie zebranych 100 tysięcy
podpisów wśród 8 milionów Szwajcarów.
Na początku 2014 r. Szwajcarzy zagłosują nad projektem „podstawowego dochodu”. Zgłoszona niedawno
propozycja zakłada, że każdy obywatel miałby bezwarunkowo co miesiąc otrzymywać od państwa świadczenie w wysokości 2,5 tysiąca franków (trochę więcej niż
8,5 tys. zł). Według autorów tego pomysłu hańbą jest,
że w tak rozwiniętym kraju, gdzie roboty i komputery od
dawna zastępują ludzi, ich dochód jest wciąż powiązany
z wykonywaną pracą.
Środowiska, które doprowadziły do tego referendum,
znają doktrynę Kredytu Społecznego Douglasa. Jednym
z jej głównych założeń jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekonomicznego dla każdego. W dzisiejszych czasach
obfitości i rozwoju technologii, który to rozwój likwiduje
tradycyjne miejsca pracy, gwarantowany bezwarunkowy,
comiesięczny dochód dla każdego bez wyjątku, zapewniający zaspokojenie podstawowych potrzeb wyżywienia, mieszkania i ubrania, coraz częściej uznawany jest
za konieczność współczesnej gospodarki. Do takiego
wniosku doszedł w 1918 r. Clifford Hugh Douglas, który taki podstawowy, gwarantowany dochód nazwał dywidendą społeczną. Niezależnie od tego, czy Szwajcarzy
przegłosują przyjęcie „podstawowego dochodu”, czy nie,
jest to początek zmian, jakie muszą nastąpić we współ-

czesnym systemie ekonomicznym na świecie. MICHAEL
pisze o tym od ponad siedemdziesięciu lat.
Na początku 2013 r. rozpoczęto zbieranie podpisów
pod inicjatywą obywatelską Bezwarunkowego Dochodu
Podstawowego (Unconditional Basic Income), dotyczącego wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeśli do połowy stycznia 2014 r. uda się zebrać milion podpisów
z co najmniej 7 krajów, Komisja Europejska będzie zobowiązana do rozpatrzenia inicjatywy i zorganizowania
posiedzenia publicznego w Parlamencie Europejskim.
Zbieranie podpisów odbywa się poprzez Internet. Rozpropagowanie informacji
na ten temat jest jednak
niezbyt duże i prawdopodobnie nie uda się zebrać
odpowiedniej ilości podpisów. Jednak już sama
inicjatywa i materiały zamieszczone w Internecie,
w tym film wyjaśniający
ideę
bezwarunkowego
dochodu dla wszystkich
(na stronie: basicincome2013.eu), są wyrazem
zmieniającej się świadomości społecznej. Nie
ma tu jeszcze propozycji
zmiany systemowej, jaką
jest np. Kredyt Społeczny, ale takie inicjatywy w
ramach istniejącego systemu prowadzą do głębszych zmian, które muszą nastąpić.

(JAL)

www.michael.org.pl

październik-listopad-grudzień 2013

25

