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Sedan den 7:e december 2010 har en bankblockad varit i eftkt ndgot som f0rilindrar
allmflnheten som betalare att donera pengar till Wkileaks. Blockaden har Oppet kritiserats av
FN:s kornmission$r fOr mflnskliga rdttigheter, FN:s s{rskilde rapportOr om frflmjande och skydd
av riitt till lsiktsfrihet och yfrrandefrihet samt inter-amerikanska kommissionen fOr mflnskliga
r{ttig heters sd rskilde rapportOr fOr yttra nd efrihet.

tslockaden flr uppr{ttad av betaltjflnstleverantOrema VISA, Master0ed, \A/estorn Union, Bank
of America samt PayPal. Dessa leverantOrertillhandah0ller betaltjdnster ihela v$rlden men
stAr inte under Finansinspektionens tiltsyn i Srrerlge. Flertalet av vAra stdne banker med
huvudkontor i Sverige anvf,nder sig av dessa tjf,nsteleverantOrer, frarnf6r allt fOr kortbetalningar.

Den h$r anmdlan awer inl0sande banker i Sverige vilka via sina tj$nsteleverant6rer
vHgrar genomfOra betalningarldonationertillWikileaks bankkonton. InlOsande banker
eller organisationer som erbjuder $Hnster fOr kortecceptans i SverQe faller under
Finansinspektionens tillsyn" Att neka en betalare aft donera pengartillWkileaks via dessa
betaltj{nster flr ett lagbrott pA fOljande grunder:

5 kap. 11 $ lag (2010:751) om betaltjdnster
11 $ Om villkoren i betal(jdnstleverantOrcns ramavtalmed batalaren dr uppfyllda, fdr
betalarcns betaftjdnstleverantdr inte veg{a att utfdra en ggdkeM betalningsoder,
oayseff om den har initierats av betalarcn eller betalningsmottagaren sdvlda inte
tttf6randet av betalningsordem skulle stida rtlott annan lag.

lcke uttdmmande exempel pA inlOsande banker som anvdnder sig av VISA dr: Danske Bank i
Svorige, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Det dr alltsA tydligt att blockaden a\rser en
omfattande del av ma rkneden f0 r tillgdng llga beta ltjdnster i Sve rige.

Det hdr dr ocksA ett klessiskt fall av Overtrddelse av den s.k. Befordringsplikten inom EU
(Dircctive 20071641ElC>. Befordringsplikten fdrpliktigar aktOrer med marknadsdominerande
stdllning (s0som banker och betaltjdnsteleverant6rer) att leverera en tJ$nst till allmflnheten fOr
att just f{ agera med marknadsdominans. I Sverige Srdet Finansinspektionen som ska tillse att
befodringsplikte n efterlevs.

Lagen om insdttningsgarantin (1995:271) f0reskriver att ett institut
som erbjuder sig att ta emot insdttningar ocks0 dr skyldiga att ta emot
s{dana insdttningar av var och en, om det inte finns sdrskilda skdl dHremot ($ 11b). Banker,
och VISA och Mastercard som dgs av bankema, tillhdrs6dana institut som Ur skyldiga att
vidarebefordra insdttningar. Stadgandet har infOrts isvensk lag eter FN:s sA kritiserade beslut
om individuella sanlctioner i det s.k, "kilget mot tenorismeno, genom SFS 2004:320. Aven hf,r
st$r det utom tvivel att blockaden utgdr en Overtrddelse.



Det dr undertecknandes fdrhoppning att Finansinspektionen ingriper och lldgger sarntliga
inldsande banker att vidta AtgdrderfOr att 6ppna upp betalningsmOjlighetema mot Wkileaks via
sina tj6 nstelevera nt0re r.

Ett liknande fall har redan prOvats pd lsland ddr Vatitor (tidigare VISA lsland) ddmts att Oppna
upp betalningsm0jligheterna efter hot om We. Det finns dven ett flertalandra exempel i Sverige
ddr Finansinspektionen ingripit i liknande fall, ilven nflr akt0rema varit i marknadsdominerande
stdllning.
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