
Följ med till nästa bankbesök 24 februari:

24 februari kl 17.30 - samling utanför Swedbank, Gustav Adolfs torg i Malmö

24 februari kl 18.30 - debrief och kampanjmöte på Panora, St Gertrudsgatan 4 

Besök en bank - besokenbank.wordpress.com

Bankerna spelar en nyckelroll i vår ekonomi. Vi är många 
som är kunder med lönekonton, sparkonton, lån och 
placeringar i olika former. 
Med fi nanskrisen har vi sett hur bankerna var med och 
skapade en accelerande spekulationsekonomi som får 
svåra konsekvenser. Genom att möjliggöra transaktioner 
med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att 
undanhålla miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. 

Klimatkrisen och behovet av ökad jämlikhet gör det 
avgörande att våra pengar används på ett hållbart sätt.Vi 
behöver veta vart pengarna tar vägen.

Som kunder och medborgare menar vi att det är dags att 
vi gör ett besök och ställer väl valda frågor.

Hur används 

mina pengar?

Följ med till nästa bankbesök 24 februari:

24 februari kl 17.30 - samling utanför Swedbank, Gustav Adolfs torg i Malmö

24 februari kl 18.30 - debrief och kampanjmöte på Panora, St Gertrudsgatan 4 

Besök en bank - besokenbank.wordpress.com

Bankerna spelar en nyckelroll i vår ekonomi. Vi är många 
som är kunder med lönekonton, sparkonton, lån och 
placeringar i olika former. 
Med fi nanskrisen har vi sett hur bankerna var med och 
skapade en accelerande spekulationsekonomi som får 
svåra konsekvenser. Genom att möjliggöra transaktioner 
med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att 
undanhålla miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. 

Klimatkrisen och behovet av ökad jämlikhet gör det 
avgörande att våra pengar används på ett hållbart sätt.Vi 
behöver veta vart pengarna tar vägen.

Som kunder och medborgare menar vi att det är dags att 
vi gör ett besök och ställer väl valda frågor.

Hur används 

mina pengar?

Följ med till nästa bankbesök 24 februari:

24 februari kl 17.30 - samling utanför Swedbank, Gustav Adolfs torg i Malmö

24 februari kl 18.30 - debrief och kampanjmöte på Panora, St Gertrudsgatan 4 

Besök en bank - besokenbank.wordpress.com

Bankerna spelar en nyckelroll i vår ekonomi. Vi är många 
som är kunder med lönekonton, sparkonton, lån och 
placeringar i olika former. 
Med fi nanskrisen har vi sett hur bankerna var med och 
skapade en accelerande spekulationsekonomi som får 
svåra konsekvenser. Genom att möjliggöra transaktioner 
med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att 
undanhålla miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. 

Klimatkrisen och behovet av ökad jämlikhet gör det 
avgörande att våra pengar används på ett hållbart sätt.Vi 
behöver veta vart pengarna tar vägen.

Som kunder och medborgare menar vi att det är dags att 
vi gör ett besök och ställer väl valda frågor.

Hur används 

mina pengar?

Följ med till nästa bankbesök 24 februari:

24 februari kl 17.30 - samling utanför Swedbank, Gustav Adolfs torg i Malmö

24 februari kl 18.30 - debrief och kampanjmöte på Panora, St Gertrudsgatan 4 

Besök en bank - besokenbank.wordpress.com

Bankerna spelar en nyckelroll i vår ekonomi. Vi är många 
som är kunder med lönekonton, sparkonton, lån och 
placeringar i olika former. 
Med fi nanskrisen har vi sett hur bankerna var med och 
skapade en accelerande spekulationsekonomi som får 
svåra konsekvenser. Genom att möjliggöra transaktioner 
med skatteparadis hjälper bankerna dessutom till att 
undanhålla miljoner av skattebetalarnas pengar varje år. 

Klimatkrisen och behovet av ökad jämlikhet gör det 
avgörande att våra pengar används på ett hållbart sätt.Vi 
behöver veta vart pengarna tar vägen.

Som kunder och medborgare menar vi att det är dags att 
vi gör ett besök och ställer väl valda frågor.

Hur används 

mina pengar?



Frågor du kan 
ställa till din bank:
Hur hanteras mina pengar, kan jag placera 
mina pengar hos er utan att bidra till en 
accelererande spekulationsekonomi? 

Vad gör ni i relation till klimatkrisen? Hur 
har ni aktivt förändrat ert sätt att arbeta 
som bank?

Hur ser era riktlinjer ut för arbetet med 
socialt och miljömässigt ansvarstagande?
 
Kan jag investera i lokal utveckling här i 
Malmö genom er? 

Hur sker placeringar inom de etiska fonder 
ni har? 
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