
I höst har storbanker i Malmö 
fått besök av kunder som vill 
försäkra sig om att deras peng-
ar används på ett hållbart sätt. 
En av dem som ställt frågor är 
Emma Rydin från Malmö.

– Efter samtalet stod det 
klart att JAK är enda alternati-
vet för mig, konstaterar hon.

– Bankerna har stor makt i samhället, 
men vi ser väldigt lite kritik mot deras 
roll i den pågående samhällsutvecklingen, 
säger August Nilsson, Attac Malmö-Lund, 
som tog initiativ till aktionen i september.

Mot bakgrund av både finanskris, 
klimatkris och växande klyftor i samhället 
ville han uppmana alla att ta reda på vad 
banken gör med deras pengar. Resultatet 
blev att en grupp gick till två olika bank-
kontor utrustade med väl valda frågor.

– Under finanskrisen har vi sett hur ban- 
kerna fått stora stödpaket samtidigt som 
välfärden skurits ned i krisdrabbade länder. 
Som kund i Swedbank kan man till exem- 
pel oroa sig för hur ens medel har bidragit 
till krisen i Baltikum, säger August Nilsson.

– Man kan också oroa sig för att 
bankerna hjälper till att undanhålla stora 
skattesummor genom transaktioner till 
skatteparadis till exempel.

Otillfredsställande svar
Själv tyckte han att det var väldigt intres-
sant att tala med sin bank, Nordea, om 
viljan att bidra till lokala investeringar och 
hållbar utveckling.

– Ett rimligt bemötande hade varit att 
det finns möjlighet att få veta vad ens 
pengar lånas ut till och att pengarna kan 
användas till hållbar omställning, sociala 
företag, kulturverksamhet eller som risk-
kapital för den typen av verksamheter, 
säger han.

De svaren fick han dock inte. På frågan 
om hans pengar kunde användas för att 
stödja lokal kulturverksamhet fick han sva-
ret att det nog skulle bli svårt eftersom det 
sällan är vinstdrivande verksamhet. 

När Emma Rydin, JAK-medlem i Malmö, 

fick höra talas om bankaktionen var 
hon inte sen att hänga på. 

– Som vanlig bankkund har 
man ingen kontroll alls över hur 
ens pengar används. Bankens 
fokus är att förmera pengar, inte 
vad pengarna kan bidra med, 
säger hon.

Som kund i Swedbank und-
rade hon vad hon kunde göra 
för att försäkra sig om 
att hennes pengar inte 
bidrog till spekulations-
ekonomin.

– Vill du inte ha av-
kastning på dina pengar? 
berättar hon att den för-
vånade banktjänsteman-
nen utbrast under sam-
talet där hon förklarade 
att hon ville att hennes 
pengar skulle användas 
till långsiktigt hållbara investeringar.

När Emma klargjorde att hon inte i 
första hand var intresserad av finansiell 
avkastning, framför allt inte om den kom 
till stånd på bekostnad av andra, rekom-
menderades hon ett räntekonto. Då fick 
hon anledning att tala om räntans omför-
delande effekt och berätta att hon tycker 
att det är en konstig grundsyn att man ska 
kunna tjäna pengar på pengar. Slutligen 
tvingades banktjänstemannen konstatera att 
han tyvärr inte kunde erbjuda henne något.

– Personalen var trevlig, men det tog 
lång tid innan de förstod vad vi frågade 

efter, säger Emma Rydin.
Hon fick inte många svar, men efter 

några samtal fick frågeställarnas perspektiv 
större förståelse. På så sätt blev det en upp-
lysande aktion, menar Emma. Det var också 
ett gyllene tillfälle att nå andra bankkunder. 
Medan de väntade på sin tur hade de gott 
om tid att läsa flygbladen som delades ut.

– Det här är absolut något som fler 
borde göra. Det kräver inte mycket förbe-
redelser, säger Emma Rydin och berättar att 
det redan finns planer på fler bankbesök i 
Malmö.

Karin Backström

Bankkunder 
krävde svar

Ta reda på hur ban-
ken använder dina 
pengar, uppmanar 
August Nilsson och 
Emma Rydin från 
Malmö.

Några av frågorna som ställdes till bankerna i Malmö. 
Om JAK hade fått samma frågor hade medlemsbanken 
svarat så här. 
Kan jag placera mina pengar hos er utan att bidra  
till en accelererande spekulationsekonomi?

De pengar du placerar eller sparar hos JAK Medlemsbank 
lånas ut till medlemmarna, främst för deras boende och 
hushåll. Det finns också småföretag och föreningar som lånar 
till investeringar. 

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

Resor sker mestadels med tåg. Uppvärmningen av huvud-
kontoret i Skövde sker med fjärrvärme. Vi använder så lite 
papper som möjligt. Vi beställer ekologisk mat till kurser och 
evenemang.

Hur ser era riktlinjer ut för arbetet med socialt och 
miljömässigt ansvarstagande?

JAK Medlemsbank kom till under 60-talet just för att det 
saknades ett socialt- och miljömässigt ansvarstagande i 
bankvärlden. I JAK Medlemsbanks reglemente finns ett 
kapitel om värdegrund. Däri finns riktlinjerna.

Kan jag investera i lokal utveckling här i Malmö 
genom er?

Ja, det är möjligt att göra genom en tjänst som heter 
Stödsparande. Med ditt sparande kan du gynna företag eller 
föreningar som behöver låna. Låntagaren behöver då inte 
själv prestera ett sparande och får ett väldigt förmånligt lån.

Källa: Flyer vid bankaktionen i Malmö 29 september och 
Ann-Marie Svensson, medlemschef JAK Medlemsbank. (Både 
frågor och svar är kortade.)

Frågor till banken – och svar från JAK
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