
KAJ JE SPLOH NAROBE S FINANČNIM KAPITALIZMOM?

1. Je sistem, ki mu načeljujejo �nančne insitucije, kot so banke, borze, bonitetne agencije, 
mednarodni �nančni organizmi in tako naprej. Zanj je značilno, da prerazporeja skupno 
družbeno bogastvo tako, da jemlje revnejšim in daje bogatim. 

Primer št. 1: V ZDA je imel trideset let po koncu druge svetovne 1% 
najbogatejših 8% delež nacionalnega dohodka. Konec sedemdesetih 
ima 1% najbogatejših že 15% delež nacionalnega dohodka. Ta velik 
skok neenakosti sovpada z vzponom vladavine �nančnega kapital-
izma. Seveda je neenakost ogromna že v času industrijskega kapital-
izma, s �nančnim pa se še poveča.  

Primer št. 2: Začetek trenutne krize �nančnega kapitalizma, zaradi 
katere so se začeli radikalni napadi na dohodke in pravice ljudi, je tesno 
povezan s tako imenovanimi slabimi krediti. Da bi dvignile pro�te 
morajo �nance poleg srednjega razreda vključevati tudi reveže. Sistem 
je narejen tako, da lahko ti plačujejo posojila le kratek čas (splošna 
formula je 2+28, pri čemer so obresti dve leti �ksne, zatem 28 let vari-
abilne), nato pa izgubijo vse. Finančni kapitalizem je piramida in reveži 
so njeni temelji. 

2. Poleg tega, da je �nančni kapitalizem oblika črpanja pro�tov, ki proizvaja skrajne neena-
kosti, je tudi sistem, zaradi katerega je življenje večine vse bolj nemogoče.

Primer št. 1: Celo države so postale talke izsiljevanja �nančnega kapitalizma. Njegove agen-
cije določajo ceno denarja za posamezne države glede na njihove ekonomske in socialne 
politike. Bolj kot so te antisocialne, cenejši je denar, ki si ga države izposojajo, bolj kot te 
krepijo družbeno blaginjo, dražji je denar. Seveda politične in ekonomske elite v državah 
niso nikakršen nasprotnik �nančnega kapitalizma, temveč so neposreden izvajalec njegove 
oblasti, od katere imajo velike koristi. 

Primer št. 2: Parazitska vladavina �nančnega kapitalizma kolo-
nizira okolja, v katerih živimo. Zaradi njegovih špekulacij se 
zapirajo javni prostori, stanovanja so nedosegljivo draga, prav 
tako najemnine. Socialne pravice pretvarja v oblike 
zadolževanja. Finančni kapitalizem je doživljenjska odvisnost 
in revščina. So zaprte šole in javni prostori, so steklene palače 
komande �nančnega kapitalizma. 

Finančni kapitalizem ustvarja družbeno puščavo, v kateri ni 
življenja. Zato se mu je treba zoperstaviti! 

VSTANIMO PROTI NASILJU FINANČNEGA KAPITALIZMA IN SI IZBORIMO SKUPNO PRIHODNOST! 
TO POMLAD, DA NE BO PREPOZNO! Več informacij na spletu:

Zvezek pritožb za vstajo proti oblasti �nančnega kapitalizma                     www.njetwork.org/Klic-vstaje-Skupno-znanje-proti


