
Den finansielle sektor skal opsplittes, tvin-
ges til at sikre sig mod kollaps og bidrage til 
fællesskabet.  
Det er uforståeligt, at vi 10 år efter finanskri-
sen stadig ikke har taget de nødvendige 
skridt for at sikre, at ingen er ”too big too 
fail.” 

SF vil:
1. Splitte finansielle supermarkeder op med tvang. 
Når finansielle udbydere af alskens forskellige ting 
smelter sammen kan ganske få institutioner ende 
med at udgøre hele den økonomiske bund for vores 
samfund. Kollapser de, vælter det hele. Derfor må vi 
gennemføre en tvungen opdeling.
2. Indføre en soleklar grænse for, hvor meget der 
må udbetales i udbytte, så bankerne ikke tørrer 
rimelig kapitalkrav af på de almindelige kunder. 
3. Indføre en helt ny skat på de største banker, så 
de selv kommer til at betale for den statsgaranti, de 
nyder godt af.
4. Indføre en skat på finansielle transaktioner, som 
kan dæmpe den højfrekvente, risikofyldte og eks-
tremt spekulative handel med aktier, der kan desta-
bilisere hele sektoren.
5. Indføre samfundsrepræsentanter i alle banker.

Finanssektoren skal reguleres på tværs af 
landegrænser.  
De moderne markeder er grænseoverskriden-
de, og skal derfor kontrolleres af internatio-
nale myndigheder.  

SF vil:
1. Oprette et europæisk CSR-agentur, der skal ind-
berette banker og kapitalfonde, som ikke opfører sig 
redeligt – også selvom opførslen ikke strengt taget 
er lovstridig.
2. Melde Danmark ind i EU’s bankunion og støtte 
oprettelsen af en fælles, europæisk skattedatabase.
3. Oprette et europæisk finanspoliti.

Borgernes rettigheder skal komme først.  
Der er behov for at sikre, at forbrugerne ikke 
tages ved næsen og at skatteborgerne ikke 
bidrager til lyssky transaktioner. 

SF vil:
1. Sætte en stopper for støtte til virksomheder, der 
handler uetisk.
2. Sikre forbrugerbeskyttelsen ved at forbyde for-
midlingsprovisioner, begrænse mulighederne for at 
øge bidrag på realkreditlån samt reducere komplek-
siteten i gebyrstrukturer.

Myndigheder skal have indblik i finansielle 
transaktioner.  
Der er simpelthen behov for, at vi kan følge 
med i, hvad der foregår i det netværk af øko-
nomiske strømme vi ser i den moderne kapita-
lisme. 

SF vil:
1. Sikre et reelt tilsyn med alle udenlandske kapital 
fonde, der opkøber selskaber i Danmark.
2. Stille krav om, at alle tvivlsomme skattearran-
gementer skal anmeldes til SKAT. Hvis det ikke sker, 
hæfter banken, advokaten eller revisoren for det 
samlede tab af skatteindtægter.

Det samlede budskab er, at enkeltstående 
forslag om at oprette den ene eller den anden 
institution ikke kan gøre det alene. 

Vi bliver nødt til at foretage en omkalfatring 
af hele den måde, vi regulerer finansverdenen 
på. 

SF mener, at behovet for massive reformer i 
finanssektoren må stå soleklart tilbage ef-
ter en finanskrise, der truede med at vælte 
vesten, nu efterfulgt af en historisk hvid-
vask-skandale.

SF VIL GÅ REFORM-AMOK 
I FINANSSEKTOREN!
 For 10 år siden væltede finanssektorens kollaps næsten Europa. Det har vi tilsynela-
dende ikke lært meget af. Hvidvaskskandaler, polstring på kundernes bekostning, mens 
der betales rekordstore udbytter til aktionærerne, og tvivlsomme skatteforhold plager 
finansverdenen.
Opgaven er ikke løst med små justeringer eller oprettelsen af én enkelt ny myndighed. 
Der er slet og ret brug for at gå reform-amok i hele branchen. 


