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Vad blir konsekvenserna för vanliga människor om
man inför ett kontantlöst samhälle?
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• Alla kommer att bli tvångsanslutna till en bank.
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I ett kontantlöst samhälle måste du vara ansluten till en bank, vare sig
du vill eller inte, för att över huvud taget kunna köpa eller sälja något.
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• Bankernas vinster kommer att öka eftersom de tar ut en avgift på
alla transaktioner som sker i samhället.
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Detta innebär en beskattning av alla våra inköp. I dag tar bankerna ut
3 % av beloppet på alla kortköp. Kommer de att hålla denna procentsats
när de har kontrollen över alla transaktioner eller kan man vänta sig en
ökning? Dessutom tillkommer din årliga kortavgift.
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• Vi kommer att bli ännu mer beroende av sårbar teknik.
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Vid ett strömavbrott kan ingen köpa eller sälja något när korten inte går
att använda. Vad händer t.ex. vid en kraftig solstorm när inget alternativt system som till exempel kontanter ﬁnns kvar? Vad händer vid en
hacker-attack mot det digitala pengasystemet?

Vid ett strömavbrott kan ingen köpa eller sälja något när korten inte går
att använda. Vad händer t.ex. vid en kraftig solstorm när inget alternativt system som till exempel kontanter ﬁnns kvar? Vad händer vid en
hacker-attack mot det digitala pengasystemet?

• Bankernas möjlighet att övervaka vad alla människor köper och
säljer kommer att bli total.
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Vem kommer ha tillgång till registren över allt vad vi säljer och köper? Sådana register kan användas för kartläggning av våra liv. Vad händer när
våra makthavare inte har den enskildes eller allmänhetens bästa i åtanke?
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köpa och sälja.
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Om din bank anser att du har gjort något ”fel” eller att du har varit ”oansvarig”, så riskerar du att ditt bankkort spärras och att du blir föremål
för en utredning. Med ett spärrat bankkort är du helt i händerna på banken, och du kommer inte att kunna göra några inköp eller betalningar.
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Småföretagare, torghandlare, pensionärer och människor med betalningsanmärningar är några av de grupper som är beroende av att kunna
handla med kontanter. Vad kommer att hända med dessa grupper?
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• Det är statens ansvar att se till att kontanter
finns tillgängliga – skydda kontantväsendet i grundlagen!

• Det är statens ansvar att se till att kontanter
finns tillgängliga – skydda kontantväsendet i grundlagen!
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