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Veszélyes kötéltánc-
ba kezdett Svédor-

szág, a neve 
„készpénzmentes" 

társadalom 
 
Szép-szép a készpénzmentes társadalom, csak épp azt 
nem nézték, milyen hatással lesz ez a gazdaságra. Egyre 
több helyen látni a „készpénzmentes” táblát a svéd étter-
mekben és boltokban, az északi társadalom ugyanis egyre 
inkább átáll a kártyás- és mobilfizetési technológiára – 
nem is csoda, hisz ma Svédország a világ talán egyetlen 
szinte teljesen „cashless” országa. 
A sweden.se például külön felhívja a látogatók figyelmét 
ezekre a fizetési módokra, így a turisták révén is egyre 
kevesebb készpénz van forgalomban. A Bloomberg cikke 
szerint azonban van ezzel egy probléma: túl gyorsan zaj-
lik a folyamat. 
A svéd jegybank hamarosan felülvizsgálja a helyzetet és 
legkorábban nyáron adhat ki jelentést, az azonban már 
biztos, hogy túl gyorsan apad a svéd készpénzállomány. 
Tavaly 1990 óta a legalacsonyabb szintre esett a forga-
lomban lévő pénz állománya, ami 40 százalékkal maradt 
el a 2007-es csúcstól. Az Insight Intelligence felmérése 
szerint januárban a svédek negyede nyilatkozott úgy, 
hogy az elmúlt egy héten készpénzt használt – ez kéthar-
mada a négy évvel ezelőtti állapotnak. A lakosság 36 
százaléka gyakorlatilag soha (évente maximum 1-2-szer) 
nyúl a zsebébe apróért. 
A készpénz ilyen mértékű eltűnése azonban nehezen 
fenntarthatóvá teszi az infrastruktúrát, ráadásul kizárja a 
társadalom bizonyos rétegeit a fizetésből, például az idő-
sebb generációt. A svéd jegybank így azt tervezi, hogy 
bevezeti az e-koronát, ennek részleteiről azonban még 
nem hajlandóak többet elárulni, a teljes tervezet legko-
rábban jövőre készülhet el. Az biztos azonban, hogy az e-
korona nem leváltani, hanem kiegészíteni fogja a mostani 
fizetési rendszert – de legalábbis a készpénzt. (Privát 
Bankár) 
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17970800
53656866/?type=3&theater 

volna, de mivel nem kapott rá pénzt, csalódottságában azt talál-
ta ki hogy úgy " magasítja " meg az épületet, hogy minden 
emeletre kisebb ablakot tervezett, hogy magasabbnak nézzen 
ki, mint amilyen valójában. Az épület fából készült, külső ré-
szének kőborítása csak díszítésként szolgál. 122 lépcső vezet 
fel a tetejére. 
A múzeumflotta dísze a fantasztikus Peder Skram, amely a dán 
hadiflotta zászlóshajója volt a hidegháború alatt.  Egy ilyen 
hétemeletes hadihajó komoly károkat tud okozni, 250 kisebb-
nagyobb helyiség található benne és 127 mm-es dupla ágyúval 
rendelkezik. Egyszer véletlen kilőtt egy Harpoon-rakétát 1982-
ben a Kattegat déli részen. Az 500 kg-os rakéta 34 km-t repült, 
majd  Észak-nyugat Sjællandon, Lumlås környékén, a hétvégi 
házaknál robbant fel, letarolva a fákat és romba döntve négy 
nyaralót  és további károkat okozva 130 másik nyaralóban. 
Annak ellenére, hogy  a szerencsétlen eset emberéletet is köve-
telhetett volna, számos vicces kommentet eredményezett , még 
a Parlamentben is,  pl.  " Nem tetszik az a módszer, amellyel a 
Honvédelem szanálja a nyaralóövezeteket "-jelentette ki egy 
képviselő ", nagy derültséget keltve. A pletyka szerint, amely 
azóta is tartja magát,  a kapitány anyósának nyaralója is ezen a 
területen áll és az incidens korántsem tekinthető balesetnek, de  
hála Istennek, személyi sérülés nem történt. A rakétabalesetet " 
Hoppá rakéta " - ügy (Hovsa missil ) néven ismeretes. Az ál-
lam beperelte a gyártásért felelős amerikai cégeket, amelyek 
kárpótlást fizettek a romba döntött nyaralókért és a tönkretett 
villanyvezetékekért, bár nagy valószínűséggel emberi mulasz-
tás eredményeképpen tartolta le a Peder Skram a békés dán 
vidéket. 
Ma azonban, az impozáns csatahajó  békésen álldogál a kop-
penhágai kikötőben, a többek között a magyar látogatók meg-
elégedésére, akik érdeklődéssel vetik magukat a tengerhajózás 
számunkra ma már szinte teljesen ismeretlen világába. 
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“Becsületkultúra” és a velejáró erőszak Svédországban 
(A tájékoztatásunkban egyre eseménykövetőbb és szókimondóbb HUNSOR-ból)  

Baseball ütővel verte meg a 14 éves húgát, mert nem viselt fátylat. A fátyol (amit arabul „hidzsádnak” hívnak) a Korán sze-
rint nem az elnyomás jele, hanem védi az asszonyokat a parázna tekintetektől, amikor a házból kilépnek.Szó szerint: “Így 
érhető el leginkább az, hogy elismertessenek és ne zaklattassanak”. Svédországban egy 19 éves férfi baseball ütővel verte 
meg a 14 éves húgát, mert az nem volt hajlandó viselni az iszlám fátylat. Közben azt kiabálta: "viselj fátylat!" Az ügy a múlt 
héten a Blekinge kerületi bíróság elé került. A meghallgatáson a lány bátyja azt mondta, hogy dühös lett a húgára, amikor 
látta, hogy visszatért a bevásárlásból és észrevette, hogy nem volt rajta fátyol. Amikor pedig megkérdezte tőle, hogy miért 
nem viseli, a húga nem válaszolt neki. Ettől annyira bedühödött, hogy a szobájában lévő baseball ütővel több ütést mért a 
fejére, a lábára és a karjára. Mindezt látta a lány idősebb nővére, aki bezárta a húgát egy szobába és kihívta a rendőrséget. 
Ez a típusú “becsületkultúra” elterjedt a muszlim vallású bevándorlók közt és a hivatalos adatok szerint 240 ezer fiatalkorút 
is érinthet, megakadályozva azt, hogy nyugatra érkezve változtassanak életmódjukon. 


