
Varför ställs inte kostymklädda bankrånare inför rätta 
 
Med oansvariga lån till privatpersoner och företag på omkring 190 miljarder och 50 procent av 
bankmarknaden i Estland gör Swedbank kreditförluster på ytterligare 5 miljarder i år. Det kan bli ännu 
mer spår analysföretaget Redburn Partners. Kanske ända upp till 12 miljarder. 
 
Swedbanks hela utlåning i Baltikum uppgår till 250 miljarder. 
 
Länge hette det både från ministrar och riksbankschefen att de svenska bankerna hade stora reserver 
och stod sig gott i finanskrisen. Visste man så lite eller bluffade man svenska folket. Man kan verkligen 
undra. Denna mörkning kan leda till en verklig förtroendekris för finansminister Anders Borg. Och 
därmed hela regeringen. 
 
I de flesta medier rapporteras de enorma krediförlusterna närmast som något normalt. 
Ekonomijournalisterna skrapar bara på ytan. Varför ska dess ekoskurkar skyddas genom bristande 
granskning. Är det kompisskap eller ren lathet. Ingen research här inte. Vi får inte reda på vilka 
svindlande affärer bankdirektörer och utlåningschefer har gjort. Vilka finanschefer har få gå vilka sitter i 
orubbat bo? 
 
Den ansvarslösa kredigivningen drevs troligen på av främst en anledning. Nämligen, att öka bankens 
omsättning som sedan låg till grund för miljonbonusarna. 
 
Dra fram dessa hänsynslösa spekulanter i ljuset. Redovisa deras löner och bonusar. Och visa vilka som 
satt i styrelserna. Låt dem stå till svars.  
 
Konfiskera bonusarna, ställ de högsta ansvariga inför rätta och åtala dem för trolöshet mot huvudman - 
de svenska skattebetalarna som nu tvingas betala förlusterna. Bara svenska statens stöd till Lettiska 
riskbanken på 27 miljarder är lika mycket som kommunerna ska få för uteblivna skatteinkomster. Stöd 
som ställts till bankernas förfogande rör sig om omfattbara 1500 miljarder. 
 
Samtidigt som svindlarna går fria och kan fortsätta leva sitt lyxliv på andras bekostnad. Varför ska 
kostymklädda bankrånare gå fria frågar sig allt fler som drabbas av den kris de har skapat. Kvickheten; 
"Vad är att råna en bank mot att äga den", är inget man skrattar åt längre. 
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