”Holokausti” Suomessa 1990-luvulla!
Suomessa tapahtui 1990-luvulla yrittäjien ”holokausti,” joka on verrattavissa juutalaisten
”holokaustiin” Saksassa. Molemmissa tapauksissa ryöstettiin ensin uhrien omaisuus ja
sitten he menettivät vielä henkensä. Suomessa yrittäjiä kuoli noin 14 500 (Stakesin tilasto).
- He kuolivat lähinnä omankäden kautta! - Heitä ajettiin siihen! Kukaan ei ainakaan tehnyt mitään sen estämiseksi. - Heidät oli päätetty uhrata! - Tämä tapahtui Suomessa!
1990-luvulla Suomessa suoritetussa ”holokaustissa” uhreiksi päätyi lisäksi noin 60 000
maamme yritystä, 500 000 ihmistä joutui työttömäksi, 280 000 ylivelkaantui.
Suomeen tuli silloin paljon rikkaita ja köyhiä! - Suomi potee tätä asiaa vieläkin!

Mistä tämä kaikki sai alkunsa?
1. Silloisen laman suurin virhe oli, näin jälkeenpäin tarkastellen, maamme päättäjien ja
pankkihenkilöiden kokemattomuus ja ymmärtämättömyys. Pankeista jaettiin rahaa. Lehdissä julkaistiin lainan hakemuskaavakkeita. Lainaa sai, kun kävi hakemassa!
2. ”Koiviston vakaa markka” oli eräs tekijä, jota pidettiin väkisin hengissä. Sen arvo ei ollut
oikeassa suhteessa muihin valuuttoihin ja se vääristi asiat!
3. Pankit kehottivat yrittäjiä ottamaan ulkomaisia lainoja. Pankit vakuuttivat, että se on
turvallista! - Olihan meillä se ”vakaa markka.” Yhtenä yönä ”vakaa markka” kuitenkin
devalvoitiin ja yrittäjistä tuli suurvelallisia ja he menettivät yrityksensä!
4. ETA-sopimus oli ehkä ratkaisevin asia! Suomen piti allekirjoittaa ETA sopimus pyrkiessään EU:n joka vaati, että pankeilla tulee olla 8 % varallisuus. Pankit olivat harjoitetun rahapolitiikan takia varattomia, konkurssikypsiä! - Pankeilla ei ollut sitä 8 %.
- Sitten kaikki repesi ja Suomen talous ajautui syvään lamaan!

Yritysten uhraamispäätökset teki silloin maamme päättäjät;
presidentti, hallitus ja eduskunta:
- Päätös sisälsi pankkien säilyttämisen ja niiden varallisuuden nostamisen vaadittuun 8
%:n. Tehty päätös johti siihen, että maamme pk-yritykset sosialisoitiin asettamalla ne
konkurssiin ja pankeille annettiin valtakirja sen suorittamiseen. Valtio korvasi vielä pankeille kaikki menetykset!
Koen itsenikin syylliseksi tuohon tapahtumaan! En tukenut silloin sorrettuja. Asia tosin
piilotettiin todella taitavasti ettei moni tiennyt mitä silloin tehtiin, eikä tiedä vieläkään!

Alkoi yritysten ”teurastus!”
Tämän päätöksen jälkeen pankkimme riensivät välittömästi ”teurastukseen.” He pistivät
lihoiksi Suomessa 60 000 pk-yritystä. Samalla laman syy siirtyi yrittäjille!
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Firmojen vastuuhenkilöt menettivät ihmisarvonsa ja terveytensä. Monet perheet hajosivat.
Heidän elämäntyönsä tuhottiin. Heidän koko omaisuutensa, huonekaluja myöten, otettiin
yleensä pankin haltuun.
- Pankit ajoivat Suomen pk-yritykset konkurssiin erilaisilla keksityillä perusteilla. Omaisuus
otettiin ensin pankin haltuun ja sitten se muutettiin niiden pääomaksi. Myös takaajat pantiin maksamaan takauksensa. - Armoa ei annettu!
Pankkien voittomarginaalit olivat ”teurastuksen” jälkeen erinomaisella kannalla. EU:n 8 %
pankkien pääomavaatimuskin tuli kuntoon. Ongelmat työnnettiin kansan syliin.

Presidentin ”konklaavi:”
Kansan valitsema presidentti kutsui luokseen 6 toukokuuta 1992 tuomioistuinten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten edustajia. Mukana oli silloisen korkeimman oikeuden täysivaltainen kokoonpano.
On väitetty, että presidentti painosti häikäilemättä oikeuslaitosta olemaan positiivisempi
pankeille velallisten ja pankkien välisissä oikeudenkäynneissä. Presidentti evästi kuulemma
oikeuslaitosta loppukaneetilla: ”pankit voittavat aina”. Korkeimman painostuksen tuloksena Korkeinoikeus taipui ja riippumattoman oikeuslaitoksemme linja muuttui.
Tämä tulkinta on erittäin todennäköinen vaihtoehto siitä syystä, että todisteita salataan
vieläkin. Näistä keskusteluista on olemassa muistiinpanot, joiden julkistamisen myös seuraava presidentti esti.
Tämä päätös on pitänyt näihin päiviin asti. Yksikään yrittäjä ei ole ilmaissut saaneensa
oikeutta asialleen. - Yrittäjät ovat hävinneet (aina) asiansa oikeudessa!

Vielä: - Verottajan sydämettömyys:
- Yrittäjien ahdinko kaksinkertaistui vielä verottajan kynsissä. Kiireesti realisoidusta omaisuudesta piti maksaa vielä veroja täysimääräisesti. Näiden kertomuksien ikävin puoli on
juuri tässä. Verottajan armoton toiminta ajoi nämä ihmiset vuosikausiksi ”ei-ihmisiksi.”

Yrittäjiä pidetään yhä vieläkin 1990 Suomen laman aiheuttajina, koska heitä
siitä silloin rangaistiin! - Asiaa ei ole koskaan oikaistu! Heidän oikeuksiaan kukaan ei ole puolustanut! Asian yllä vallitsee nytkin syvä ”mediahiljaisuus!”
- Eikö nyt jo olisi aika oikaista tapahtuneet epäoikeudenmukaisuudet!
Tapahtuneille asioille ei enää paljon voida ehkä tehdä. Kunnianpalautus kuitenkin on tärkeä ja se ainakin voidaan tehdä niille, jotka vielä ovat hengissä!
Rikoksia toisia ihmisiä vastaan tehneet vastaavat sitten itse teoistaan. Ei meidän tarvitse
olla tuomareita. Korkeimman oikeuden tuomari aikanaan tuomitsee kaikkien teot ja jokainen saa ansionsa mukaan!
Nyt Suomessa 2015 on taas vastaava tilanne! Taas pitäisi löytää
joku ryhmä, jolta voitaisiin ottaa omaisuus pois ja pelastaa maa.

Tietoja näistä asioista löytyy netistä monesta
osoitteesta, esim. www.pankkikriisi:marraskuuta 2008

www.einoniemi.fi
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