Under 2008-09 års finanskris kom de djupgående strukturfelen i den globala
ekonomin med tydlighet i dagen. Genom centralbankernas försorg skedde
statliga utköp och rekapitaliseringar av banksektorn genom så kallade bail-out,
insatser vilket då hjälpligt räddade världen från en total finansiell kollaps.
De fundamentala problemen åtgärdades dock inte utan de sedan tidigare globalt
skuldtyngda ekonomierna fortsatt med hjälp av de digitala sedelpressarna på den
sedan tidigare inslagna destruktiva vägen.
I samband med Cypernkrisen några år senare myntades uttrycket bail-in då
insättare i bankerna drabbades av konfiskeringar. Detta ledde till att man under
G-20 mötet i Australien 2014 skapade ett regelverk där bankernas inlånade
kapital nu skulle behandlas endast som en del i bankernas kapitalstruktur vilket
betyder att de kan användas eller beslagtas för att täcka även megabankernas
derivatsatsningar när dessa gått fel.
1 januari 2016 införde EU detta nya regelverk (i Sverige 1 februari 2016) där så
kallade bail-ins utgör grunden. Det vill säga att som ersättning för statliga
garantier skall förlusterna nu istället falla på ägarna och kunderna, med andra
ord aktieägare och bankens insättare, vilket då öppnar upp för konfiskeringar av
privata besparingar. Den rådande insättningsgarantin lämnades dock intakt.
Ännu så länge finns få exempel på hur dessa bail-in regler delvis nyttjats. Efter
godkännande från EU räddades den anrika italienska banken Monte dei Paschi
di Siena genom en så kallad ”preventiv rekapitalisering” som kan beskrivas som
en ”bail-in light” där förutom staten även aktieägare och långivare tvingades vara
med och betala. Ytterligare ett par krisdrabbade sydeuropeiska banker har
räddats med närbesläktade koncept.

Med detta i minnet kan vi nu se hur en ny och än mer alarmerande plan börjar
växa fram hos den globala eliten. I ett förslag från Europeiska Centralbanken
(ECB) publicerat den 8 november 2017 menar man att den nu gällande insättningsgarantin för bankkonton inte längre är nödvändig och skall ersättas för att
nå större flexibilitet.
Regeländringarna kommer på samma sätt som tidigare bail-in regler att gälla
samtliga EU-länder. I förslaget skriver man följande:
…covered deposits and claims under investor compensation schemes should
be replaced by limited discretionary exemptions to be granted by the competent authority in order to retain a degree of flexibility.
Om vi förenklar det byråkratiska språket så kommer förslaget innebära att den
nuvarande insättningsgarantin på € 100 000 (SEK 950 000) bör ersättas av
begränsade undantag vilka skall beviljas av den behöriga myndigheten.

Självklart är eliten väl medveten om riskerna med det aktuella förslaget då det
riskerar att utlösa så kallade bank runs. För den sedvanlige bankspararen är i
dagsläget dock problemet att uttag av kontanter från bankkonton är ett omständigt och i många fall nästintill omöjligt förfarande. Därtill kommer att kontanter i
allt större utsträckning inte längre är ett legalt betalmedel.

En av få möjligheter till motdrag gällande de redan genomförda bail-in reglerna
och förslaget om slopade insättningsgarantier kan vara att i möjligaste mån diferensifiera sina bankpositioner.
I ett försök att moderera det aktuella förslaget skriver ECB vidare:
…during a transitional period, depositors should have access to an appropriate
amount of their covered deposits to cover the cost of living within five working
days of a request.
Vad man här säger är att under en övergångsperiod, och efter beslut från behörig
myndighet, skall du inom fem arbetsdagar efter begäran ha rätt till ett lämpligt
belopp av dina egna sparpengar för att kunna äta, betala räkningar, göra arbetsresor etc. Resterande belopp får betraktas som förverkat.

Givetvis är det så att ECB är väl medveten om den aktuella finansiella situationen. Med beaktande av de enorma globala skuldsättningarna och bankernas
pyramidspel talar alla matematiska grundprinciper med nödvändighet för att en
världsomspännande bankkollaps förr eller senare oundvikligen kommer att
inträffa. Detta är naturligtvis också anledningen till den nyligen genomförda bailin regeln och de nu föreslagna revideringarna gällande insättningsgarantin.
Nuvarande bail-in regler riskerar också att radera alla privata pensionsförsäkringar och i värsta fall även vår allmänna ålderspension (vilken är investerad i
fonder). En därtill avskaffad insättningsgaranti kommer att ytterligare spä på den
allt mer osäkra situationen för vår privatekonomi. (observera att inget av detta
diskuteras i stora etablerade media).

Med eskalerande hastighet styrs mänskligheten nu in i ett auktoritärt kontrollsystem av tidigare aldrig skådad omfattning. I synnerhet under det senaste decenniet har den stora majoriteten av jordens befolkning duperats in i ett digitalt
ekonomiskt system där acceptansen av kontanter för var dag mattas av.
I takt med att kontanterna blir obrukbara kan man konfiskera tillgångarna på våra
bankkonton via bail-ins och reviderade insättningsgarantier. Genom minusräntor
och skattepåslag kan man också decimera våra kontotillgångar och därigenom
nödga oss att konsumera.
Vi snärjs nu in i ett kontantlöst sataniskt system av en elit som genom list tillskansar sig en oinskränkt makt över oss alla. Vi äntrar nu med hast det Bibliska
vilddjurssystemet.

Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade sju
huvuden och tio horn, och på sina horn tio kronor och
på sina huvuden det hädiska namnet. (Upp13:1)
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blivit slaktat från världens grundläggning. (Upp13:8)
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