Monsterkapitalen
Vi er blevet spurgt om hvad vi mener med ordet 'Monsterkapitalen'
Forestil dig et levende væsen der er en 'perfekt egoist'
Dvs. Hvis sind er opfyldt af 'Jeg skal have mere' og INTET andet.
Det er den korte forklaring på hvad vi mener med Monsterkapitalen.
Her er et billede af Monsterkapitalens net indenfor dagligvarer:

'Monsterkapitalen' er ikke levende væsen, men betegner, for os et værdisystem som en væsentlig
gruppe i samfundet 'Monsterkapitalens tjenere' er 'kommet til' at udvikle
Disse 'tjenere' er menesker som dig og mig, men de arbejder i et værdisystem der lyder nogenlunde
sådan her:
Kend din chefs succes kriterier.
Vær klar til at tale enhver kendsgerning 30% op eller ned, ved at anlægge lidt andre forudsætninger.
Husk dine kollegers fejltrin, du kunne få brug for et våben en dag.
Brug ’lip service’ overfor alt fra din chef og overfor alle ideer fra dine medarbejdere.
Sørg for at have et netværk af ligemænd i din klan udenfor firmaet/organisationen, du kan få brug for dem
hvis du skulle tabe en vigtig kamp.
Sørg for at lave om på den struktur du er i, så man kan se du er dynamisk og kreativ.
Sørg for at flytte til en ny position hvert tredje år, så de negative konsekvenser af dine ændringer, ikke slår
tilbage på dig selv.
Sørg for at alle dine handlinger først og fremmest tjener dig selv.

Det der kendetegner et firma eller en organisation der agerer efter disse principper er at det er
samfundmæssigt ansvarsløst, og betragter andre firmaer eller organisationer som fjender eller som 'mad'.
Er firmaet/organisationen lille, betyder det ikke så meget, drejer det sig om en person kunne han risikere at
blive betragtet som psykopat, eller som 'en kedelig kael'. Men har firmaet 1 milliard euro i fri kapital, at
flytte rundt med for at overvinde, hvad det betragter som fjender eller som 'mad', så kan det gøre stor skade
på nyttige og gode samfundsstrukturer. Når dets handlinger følger dette værdisystem

Forestil dig at ledelsen i investeringsselskaber, i DSB first, I Amagerbanken, Roskilde bank arbejder
efter dette værdisystem
Forestil dig at de politikkere du har valgt arbejder efter dette værdisystem.
Forestil dig at din bankrådgiver arbejder efter dette værdisystem.
Bliver mange af de underlige ting, der sker i samfundet så ikke helt forklarlige?
Vor konklusion er:
Penge er ikke problemet, men kapitalkoncentrationer administreret af 'Monsterkapitalens tjenere' er
problemet.
Hvad skal gøres?
Store kapital bevægelser skal beskattes, så samfundet har noget at reparere de skader
kapitalbevægelserne medfører.
Bonus skal kun være tilladt på indtjening ikke på omsætning, og kun ved gensalg til samme kunde.
(Det steinerske kædeprincip)

Mere:
Den offentlige hemmelighed
Om værdisystemerne der styrer vort samfund
Penge deres brug og misbrug
Lidt om den økonomiske krigsførelse
Konkurrence contra samarbejde
artiklen – i information zygmont baumann.

