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Kære Jacob Bundsgaard og de danske kommuner 

 

Det er 10 år siden finanskrisen ramte, og vi ser Danmarkshistoriens største hvidvaskskandale udrulle sig for 

vores øjne. Danmarks tre største banker har alle været involveret i skatte- og hvidvaskskandaler de sidste 

fem år.  

 

Lige nu er det Danske Bank i Estland. Før var det Nordea, der dukkede op i Panama-papers. Jyske Bank 

blev taget i en lignende skandale i Schweiz. De største banker er alle børsnoterede aktieselskaber, og deres 

hovedformål er at tjene penge til aktionærerne. Samfundets interesser er i bedste fald kommet i anden 

række. 

 

Derfor er det også helt skørt, at det overvejende flertal af de danske kommuner bruger netop disse banker. 

Danske Bank er langt den største med 53 kommuner. Derfor opfordrer vi til, at Kommunernes Landsforening 

går ind og foreslår kommunerne at skifte bankforretningen til banker, der udviser samfundssind og 

ansvarlighed. Banker, vi som borgere kan have tillid til.  

 

Og der er gode banker at vælge. De banker vi ejer i fælleskab – sparekasser, andelskasser og 

lønmodtagerbanker – har det større samfundssind indlejret i kernen af deres virksomhed. Her er ikke en lille 

kreds af aktionærer, der skal have et stort overskud, og når kunderne eller almennyttige fællesskaber ejer en 

bank, har de magt til at styre banken og holde den fra samfundsskadelig adfærd. 

 

Som borgere synes vi, at det er på sin plads, at vores kommuner vælger banker, der tjener samfundet bredt 

set og vores behov for sundhed og skoler. Det er på tide, at vi som samfund siger fra overfor virksomheder, 

der underminerer det grundlag vores demokrati er bygget på. 

 

Venlig hilsen 

 

Bekymrede borgere og Oxfam IBIS 


