
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hjälp till de stora 

utredningarna 
 
 
 
 

Den högintelligenta nykolonialismen inom ramen för en 

rad multinationella företag i modern tid 
 

 
 
 
 
 
 

Per Lundgren – 2014 
 

 

 



2  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dedikation 
 

 
Tillägnas de många nationer som har blivit grundlurade av vissa av de stora multinationella 

företagen i världen. 
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Förord 
 
I min trilogi Kapitalismen avslöjad! Den gigantiska bankbluffen - ett enastående 

politisk och ekonomiskt bedrägeri visar jag att den globaliserade ekonomin egentligen 

är något helt annat än vad de styrande i världen vill att vanliga människor och 

intellektuella skall tro. En illusion av gigantiska proportioner spelas ut och det sker 

utstuderat medvetet. 

 

Kolonialism i sin gamla form handlade framför allt om att vissa nationer, exempelvis 

det kapitalistiska Storbritannien [Monarkin Storbritannien finns fortfarande = 

England, Skotland, Wales, Nordirland] , med rå makt utförde regelrätta erövringar av 

främmande territorier. Dessa främmande territorier var andra folkslags hem som 

alltså beslagtogs. Över de berörda folkens huvuden utropade sig bland annat England 

som i princip ägare av territoriet som man okänsligt erövrat. Man började suga ut de 

kuvade folkens hemländer på råvaror och tjänster utan att det nästan alls kom de 

berörda folken tillgodo. Mer eller mindre välorganiserat började kolonisatören 

dessutom införa den egna kulturen i det erövrade landet. Man trängde sig sålunda på 

på ett okänsligt sätt utan att fråga om lov. När de på detta sätt kuvade 

(kolonialiserade) folken till slut reste sig i väldiga folkopinioner och folkuppror 

frigjorde man sig från det koloniala förtrycket. Detta kollapsade då i sin äldre form av 

kolonialism. Uppmärksammade exempel på den här typen av händelseförlopp är hur 

de amerikanska kolonierna, med bland annat Benjamin Franklin och George 

Washington som ledare, frigjorde sig från det kapitalistiska England på 1700-talet. 17 

kapitel i del II i trilogin ägnas åt just de händelserna. Ett annat mycket omtalat 

exempel av kolonial frigörelse är Indiens frigörelse med Mahatma Gandhi som ledare 

på 1900-talet. Båda dessa historiskt uppmärksammade frigörelser, eller revolutioner 

som de också kallas i historieböckerna, lyckades bara på ytan i sin frigörelse. 

Sanningen är att revolutionerna misslyckades. Beviset för det är att de nya styrande i 

Amerika (USA) och Indien officiellt ger sken av att respektive revolution (frigörelse) 

har lyckats, när verkligheten är att dagens USA och Indien fortfarande är höggradigt 

kapitalistiskt organiserade och kontrollerade. Detta framgår tydligt då dessa länders 

samhällsekonomi bygger på principen om utlåning av pengar mot ränta reglerat 

genom ett centralbanksväsende, som i sin tur är den kapitalistiska grundprincipen. 

Genom denna låneekonomi kontrolleras de berörda länderna effektivt, bland annat 

genom en påtvingad statsskuld och i förlängningen djupa skuldfällor (vilket i modern 

tid sker genom effektiva kapitalistiska instrument såsom bland annat IMF och 

Världsbanken). Det historiska facit visar att de bakomliggande kapitalisistiska 

krafterna sålunda valt att införa en ny typ av kolonialism, där sofistikerade instrument 

som de nyss nämnda kommit att ersätta rå maktutövning. Meningen är att denna nya 

form av kolonialism inte skall genomskådas som kolonialism, men det är den i högsta 

grad. Ty principen om utsugning och kontroll över det kuvade landet går igen. 

Kuvandet och utarmningen av nationen sker på ett nytt och denna gång högintelligent 

sätt. Vi ställs här sålunda inför en form av nykolonialism som högintelligent och 

samtidigt cyniskt utstuderat hänsynslöst slår sönder hela samhällen med hjälp av 

vissa verksamma multinationella företag i världen. Vart och ett av dessa 

multinationella företag försöker ge sken av att vilja väl när sanningen är att de i hög 

grad är med och slår sönder välfärden i berörda länder som de förlägger sin 

produktion, tillverkning i. Det är om själva intelligensupplägget, dvs hur dessa 

multinationella företag går tillväga med hjälp av avancerade skatteplaneringsupplägg, 

som denna korta extratext handlar.  
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Jag rekommenderar att man tar del av Dokument Utifrån 

(http://www.svtplay.se/video/1491999/en-rundresa-i-skatteparadisen) från den 29 

september 2013 med rubriken: En rundresa i skatteparadisen. Programmet 

tillsammans med trilogin ovan ger ett bra grundläggande informationsunderlag att 

börja med för att förstå hur vissa multinationella företag listigt väljer att agera för att 

uppnå en omfördelning av materiella värden från ett flertal till ett fåtal i världen. Vår 

värld är sålunda inte vad den ser ut att vara. Vår värld är egentligen något helt annat 

än vad de styrande vill ge sken av. Det är därmed sakligt att påstå att det pågår ett 

högintelligent bedrägeriupplägg som är absolut gigantiskt och som slår sönder 

nationer välfärdsmässigt och socialt. De multinationella företagen själva menar att de 

bara tillämpar berörda länders lagstiftning och absolut skall uppfattas som att man 

vill väl, men att man samtidigt som affärsdrivande företag, naturligtvis måste anpassa 

sig till verkligheten, dvs vinstprincipen = lån mot ränta i sina olika former. 

 

 

http://www.svtplay.se/video/1491999/en-rundresa-i-skatteparadisenJag
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Kapitel 1 
 
 

 

Smarta upplägg för att slippa betala skatt 
 

 

TV-programmet Dokument Utifrån (http://www.svtplay.se/video/1491999/en-rundresa-i-

skatteparadisen) från den 29 september 2013 med rubriken: En rundresa i skatteparadisen 

visar att åtminstone en rad gigantiska multinationella företag i världen använder en strategi som 

går ut på att via avancerad skatteplanering se till att man betalar ett absolut minimum i 

bolagsskatt. Man betalar en till på sin höjd några få procent i bolagsskatt, och i flera fall ingen 

bolagsskatt alls jämfört med de normala procentsatserna som ligger mellan 10 till 40 procent 

beroende på vilken nation man har förlagt produktionen till. Stora eller mycket stora 

skatteintäkter (pengar som egentligen skall gå till dessa nationers välfärdsbyggande och folkens 

väl) berövas på detta skatteplanerande sätt de berörda folken. Dokument Utifrån visar med vad 

jag tycker tydlig logik hur dessa undandragna pengar till slut, efter komplicerade turer med 

avancerad skatteplanering, sedan mycket intelligent och absolut samhällssaboterande förs 

tillbaka till de drabbade länderna. Återförandet sker i form av stora eller mycket stora lån mot 

ränta till dessa länders regeringar, där de multinationella företagen via den globala 

skuggbankssektorn köper den variant av skuldsedlar som har namnet statspapper och/eller 

möjligen andra typer av skuldsedelinstrument inom investmentbankvärlden (se extratext med 

namnet Hjälp till de stora utredningarana – Angående det perfekta kriminella systemet som har 

byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer på webbsidan 

www.nyaekonomiskasystemet.se). 

         Konsekvensen är att 1) de berörda nationernas regeringar och folk i första steget blir 

snuvade på skattepengar, och 2) som salt i öppet sår (sår i form av en välfärd som haltar eller 

börjar gå kräftgång) får man dessutom betala räntor på statslån som man egentligen inte skulle 

behövt ta, om man från början hade inkasserat bolagsskatterna. Samt 3), att man så småningom 

tvingas betala tillbaka lånade pengar, därför att dessa som sagt var lån. En ur allmänhetens 

perspektiv samhällssaboterande strategi avslöjas därmed. I slutänden fungerar dessa 

multinationella bolag nämligen som parasiter i enlighet med den ännu mer övergripande 

strategin som har namnet kapitalismens fyra mål, och som jag utreder ingående i trilogin. Dessa 

fyra mål redovisas här i sitt kärninnehåll: 

 

1. Att lägga hämsko på ett lands demokratiska utveckling i syfte att underlätta sin egen fortsatta  

    verksamhet. 

2. Att göra vinster med hjälp av räntor genom utlåning i många olika former till samhället.   

3. Att åstadkomma logiska förutsättningar för stora förmögenhetsskiften av egendom och andra 

    förmögenhetsvärden till eget gagn. 

4. Att göra den globaliserade världsekonomin till ett jättelikt kasino. 

Vad som indikeras är att dessa multinationella företag är skräddarsydda och välorganiserade 

instrument med syftet att i enlighet med kapitalismens övergripande storspindelstrategi (se 

trilogin ovan) verkställa demokratinedmontering och annan samhällsdegenerering, som man 

uppnår när man bygger sina plutokratisamhällen. Också dessa ”skyddade zoner” för åtminstone 

delar av högnivåplutokratin i världen (mindre än 1 procent av världens befolkning) blir tydligt 

http://www.svtplay.se/video/1491999/en-rundresa-i-skatteparadisenJag
http://www.svtplay.se/video/1491999/en-rundresa-i-skatteparadisenJag
http://www.nyaekonomiskasystemet.se/
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synliga på flera ställen i Dokument Utifrån. Vad som avslöjas är en variant på det gamla temat 

kolonialism. Ett tema som nu vidareutvecklats högintelligent och därför kan kallas 

nykolonialism eller neokolonialism.  

 

Multinationella företag utnyttjar idag i sann imperialistisk anda nation efter nation som 

”kolonier” och suger ut dessa nationer på både deras rikedomar (råvaror och arbetskraft) enligt 

ovanstående mönster och i enlighet med lönesättningar och fackföreningsvillkor som 

ofrånkomligt innebär en tydlig och avsiktlig samhällsdegenerering när årtionde efter årtionde så 

småningom kan summeras. Vad som framkommer i Dokument Utifrån är att det tycks vara 

genom ansedda revisionsfirmor belägna i världens stora finansmetropoler som de så kallade 

storspindlarna och spindlarna genom avancerad lobbying ser till att de multinationella företagen 

som det handlar om tillåts agera på ovannämnda utstuderat cyniska sätt runt om i världen. En 

rad av dessa revisionsfirmor avslöjas bedriva den typ av intensiv lobbying som gör att EU- 

parlamentet och periferare institutioner (läs: medlemsländers regeringar och 

riksdagar/parlament) aningslöst röstar igenom lagar som stödjer denna nya form av kolonialism. 

Ett annat namn på denna nya typ av kolonialism är nyliberalism i enlighet med den ekonomiska 

frälsningslära som utgick från universitetet i Chicago på 1970-talet, och för närvarande belönats 

med åtminstone 22 ”Nobelpris” i ekonomi i samband med de formella 

Nobelprishögtidligheterna i Stockholm varje år. Detta följer av att nyliberalism i sin kärna är 

kapitalismens heliga graal  –  vinstprincipen –  högintelligent tillämpad. Dokument Utifrån visar 

att hittills åtminstone två länders skattemyndigheter har valt att tillsätta före detta höga chefer 

från stora revisionsfirmor som högsta chef för dessa länders offentliga skatteverk... Den instans 

som utövar nationens skatteindrivning och skattekontroll, kontrollerar då naturligtvis också 

nationens bolagsbeskattning. Åtminstone vissa av revisionsfirmorna verkar således vara en av 

de instanser genom vilka den verkliga storspindel-kontrollen över både regeringar och 

lagstiftande församlingar sker i avsevärda delar av vår värld. 

 


