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Att.: Medlemmerne af det danske folketing 

Vi fortjener etiske banker – ikke flere undskyldninger! 

Endnu en hvidvask-skandale er blevet afsløret. Endnu en gang har en stor bank tjent millioner af kroner 

på ikke at have et fungerende moralsk kompas. Fællesskabet er den store taber, når Nordea og 

Danske Bank bruger skattely og hvidvasker beskidte penge.  

Det er landets to største og rigeste banker. Jo større banken er, jo større er dens samlede ansvar i 

samfundet. Konsekvenserne af deres handlinger er enorme – både når de gør godt, og når de gør 

skade. De har grundlæggende misbrugt den tillid, vi som samfund har givet dem ved at give dem licens 

til at drive bank i Danmark. 

Vi har ikke grund til at tro, at de selv kan finde ud af at rette op. Efter afsløringerne har Nordea kun 

distanceret sig fra at tage ansvar ved at gentage, at de er ”blevet misbrugt til hvidvask”. Vi - borgerne - 

føler os svigtet og vil have løsninger fra vores folkevalgte nu. Forandringerne skal være effektive og 

komme inden medielandskabet igen genlyder af ”hvidvask for milliarder” og ”banker bruger skattely”. 

Fair Finans Danmark 

Vi har brug for forandring nu. Forbrugerrådet Tænk og Oxfam IBIS har med bred opbakning i det 

danske civilsamfund derfor taget initiativ til Fair Finans Danmark. Det er en uafhængig organisation, der 

holder øje med finanssektoren. 

På samme måde som Forbrugerrådet tester alt lige fra barnevogne til boremaskiner, vil bankerne 

gennemgå en forbrugertest og få en bedømmelse. Fair Finans Danmark skal granske og vurdere 

bankernes etik i forhold til skat, menneskerettigheder, våben, gennemsigtighed, klima, korruption og 

køn – og derefter lægge det hele overskueligt frem, så vi almindelige mennesker kan overskue, hvilke 

banker der opfører sig forsvarligt. Og ikke mindst så vi sammen kan lægge pres på dem, der ikke gør. 

Det virker! I Sverige har over 100.000 kunder tjekket deres banks etiske rating og på den baggrund har 

20.000 kunder taget kontakt til deres bank. I lande med Fair Finans har organisationens arbejde ført til 

et kapløb mellem bankerne om at opnå den bedste rating, og det har givet store fremskidt i sektoren. 

Fair Finans er et vigtigt skridt blandt flere, for at vi kan få en sund økonomi, der arbejder for de fleste, 

ikke de få. Når bankerne bruger skattely og hvidvasker beskidte penge, betyder det mindre til den 

almindelige dansker, såvel som verdens fattigste. Man kunne også sige, at bankernes manglende 

moral betyder millioner til dem selv, men samtidig betyder, at nogle børn ikke kommer i skole, og at 

verdens ulighed stiger. 

For at visionen om Fair Finans også kan blive til virkelighed i Danmark, kræver det at den danske stat 

kan afse seks millioner kroner. Et overskueligt beløb for gennemsigtighed for bankkunder og et slag 

imod hvidvask, der koster fællesskabet milliarder. Kære Folketing: Støt op om Fair Finans nu. 


