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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 

AZONNALI KÖZZÉTÉTELRE 

A VILÁGBANK-CSOPORT TULAJDONOS UN SWISSINDO FELFEDI AZ ÉVEK ÓTA MŰKÖDŐ KORRUPCIÓT! 

INDONÉZIA, 2018. július 11. Hétfőn, július 9-én – a széles körű politikai korrupció nyilvánosságra hozatalát 

követően, mely 1961 óta a Világbank keretein belül működött, és különösen a Nemzetközi Rekonstrukciós és 

Fejlesztési Bankon (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) keresztül folyósított 

Támogatásokat és Közvetítői Befektetési Alapokat (Intermediary Trust Funds, ITF) érinti – a Nemzetközi Fejlesztési 

Egyesület (International Development Association, IDA) és a VilágBank Csoport (WORLD BANK GROUP, WBG) 

tulajdonosa, az UN SWISSINDO közös Nyilatkozatot adott ki a Tranzakciókról, Jelentésekről és Érvényesítésekről, 

tekintetbe véve Ir. H. Joko Widodo Indonéz Köztársasági elnök és Dr. Sri Mulyani Gazdasági Miniszter viszonyulását 

az UN Swissindo Adósságteher Alóli Felszabadítási Bizonylatához (Debt Burden Liberation Certificate - DBLC) és a 

Kifizetési Megbízások 1 – 11-hez (P1-11), mint az Adományozások Engedélyezője. A WBG, az IBRD és az IDA 

irányítása alatt álló pénzügyi szolgáltató EDS személyzet és Pénzügyi Közvetítői Alapok (Financial Intermediary 

Funds, röviden FIF) befolyása is igen nagy. Az Indonéz Kormány, az országot ellátó és a hitelt felvevő ország egy 

társaság / vállalat, mint ahogyan a Bank Indonesia és 6 vezető bankja is az, és egyiküknek közvetlen hozzáférése 

van az UN Swissindo WBG-hez. Ennek a jelentésnek az eredményeit a TREATY EVENT at Tapak Siring Palace Bali 

2018 eseményen fogják bejelenteni, egyeztetve a Világbank-IMF  2018-al. 

Az IBRD célja a kölcsönök folyósítása a közepes gazdasági mutatókkal rendelkező országoknak,  és a hitelképes 

alacsony jövedelmű országoknak. Az IDA pedig kamatmentes kölcsönöket – úgynevezett krediteket – ad és ezeket 

a legszegényebb országok között osztja szét. Az IBRD és IDA együtt alkotják a VilágBankot. 

A minőségbiztosításon és minőségellenőrzésen (QA /QC) keresztül a Világbank Csoport Szabályzati Rendszere 
(World Bank Group Manual System) a legjobb védelmezője a technológiáknak, előírásoknak és a vállalatoknak, 
hogy a valódi tulajdonost megóvja az világban elkövetett különféle banki bűncselekményektől, amint azt a 
Nemzetközi Valutaalap (IMF) ‘A’ kódja is jelezte, az Emberi Fejlődés-Indexszel (Human Development Index - HDI) 
összhangban. A HDI egy összetett statisztika a várható élettartamról, az oktatásról és a személyi jövedelem 
mértékéről, amely szerint a világ országait 4 csoportra osztják. Az ENSZ a segítségnyújtáshoz használja ezeket az 
adatokat, hogy meghatározza mely országnak jár és milyen mértékben, az emberi fejlődés kulcsfontosságú 
kérdéseit, az egyenlőtlenségeket, nemi megkülönböztetéseket és a szegénységet, illetve ezeknek fokozatait véve 
alapul. 

Az ID-IDA 1961 és 2018 közötti főkönyv-vizsgálatai feltárták, hogy  ezekkel az eszközökkel az országok kormányai 
jelentős visszaéléseket követtek el, különösen Indonéziában. Ezért a Világbank Csoport (WBG) megtervezte és 
megalapította a Notice and Validation of the INVOICE 1999-et (banki jelentéseket illetve érvényesítéseket 
vizsgálnak) és ezt az UN Swissindo hatáskörébe helyezte. Így ellenőrzik a hat vezető indonéz bankot (BCA, BRI, BNI, 
DANAMON, MANDIRI, LIPPO BANK (CIMB-NIAGA) vizsgálva az  ID-IDA 1999-2033 legutóbbi folyósításait. 

Ennek a világméretű vizsgálatnak a jelentését HM.MR.A1.SINO.AS.S "2" .IR. SOEGIHARTONOTONEGORO HVST.M1, 
(rövidebben Royal K.681 M1), az  UN indonéz Vezetője és a Világbank Tulajdonosa kapta kézhez. Az adatokat 
bemutatták az Indonéz Köztársaság elnökének  és a MENKOPOLHUKAM minisztériumnak. A jelentés több katonai 
vezetőt, sőt egykori indonéz elnököket is felelősként nevez meg, és ezt illetően javasolja a Polymer Paper Currency 
IDR 1999-et a jogilag szabályosan nyomtatott pénznem garanciáját 500.000-es címletekben, ami megfelel 1 gramm 
aranynak, és lehetőséget teremtene olyan ügyek rendezésére, ahol így ellensúlyozni tudnák azt a nagyszabású 
terjeszkedést, amely a magánterületek jogtalan birtokbavételére irányult, elsősorban Pápuaföldön. 



Hungarian- 11-7-2018 Media Release-Swissindo Resolves Government Corruption in World Bank Final  Date:  23.09.2018   
Translator: Attila Ürmös– Acting Translator Officer for Hungarian  EuropeLinggacala 

A Világbank-Csoport (WORLD BANK-UNDB) úgy döntött, hogy a FIF és az EDS kudarcot vallott az Indoneziának 
szánt IDA 1961-2018 befektetések közvetítőjeként, hátrányos helyzetbe hoztak népcsoportokat, földek 
kisajátítását segítették elő, és tulajdonképpen Indonézia teljes lakosságát megkárosították. Például Soeharto 
elnöksége alatt egyetlenegyszer sem használták fel  az ID-IDA Támogatásokat. Tevékenységük megosztottságot 
gerjesztett, amelyek Kelet-Timor elszakadásához, illetve Aceh és Nyugat-Papua harcos függetlenségi törekvéseihez 
vezettek. Ezek a területek mind az EDS irányítása alatt álltak, ugyanúgy, mint az Emberi Fejlődés-Index első számú 
országa, India, amely furcsamód soha nem kapott ID-IDA Támogatásokat. 

A jövőben az IBRD nem vállal felelősséget az IDA kötelezettségeiért a 2005 és 2015 közötti időszakban, ezért a 
VILÁGBANK-CSOPORT az adós ország Indonézia nevében támogatja az UN-SWISSINDO WORLD BANK GROUP által 
végzett összes pozitív tevékenységet ebben az országban. 

Ha Isten is úgy akarja, elő kell hívni az eredeti Pancasila-alkotmány Gazdasági Változásokat serkentő erejét 
(Dynamics of Pancasila Economic Change) az Országigazgatás Rendszerén belül, és azt az A-B NYILATKOZATban 
(EXHIBIT'S A-B) meghatározottak szerint eljárva kell megvalósítani, összhangban a Hivatali Esküvel, az indonéz 
polgárok gazdasági fellendülése érdekében.  

A DBLC (Adósságteher Alóli Felszabadítási Bizonylat) lesz az első szakasza annak az UN-SWISSINDO Royal K.681 M1 
által tervezett Kifizetések 1-11 (P1-11) programnak, amely a magánszemélyeket, cégeket és országokat hivatott 
megszabadítani az adósságterhektől. Célja biztosítani mindenki számára a jólétet, szuveneritást, törvény előtti 
egyenlőséget,  összhangban azzal a beszéddel, amit Őfelsége Royal K.681 M1 intézett a tömegekhez a Nagy 
Tetszésnyilvánítás (Aklamasi Akbar) eseményen 2016. okt. 16-án, a  Taman Pandang Palota előtt az indonéziai 
Jakartában. Az Emberi Kötelesség segítségnyújtási program második szakaszában a P1-11 közül az M1 Utalvány az, 
amit mindenki számára elérhetővé kell tenni, hogy annak havi rendszerességű alapjövedelme fedezze az emberek 
mindennapi szükségleteit szerte a világon. Ezek folyósítása Indonéziában kezdődik, ahol az M1 Voucher-t és a 
DBLC-t – az UN SWISSINDO-val közös rendeletben – ellenvetés nélkül jóváhagyta  az Indonéz Legfelsőbb Bíróság 
mint elfogadható tanúsítványt, a SPRIN BR. UN-81704/009 M1 bírósági ügyiratban. 

A 2019-es évben Indonézia vezető-jelöltje az lesz, aki elhozza az ID-IDA támogatásokat. Ő már nem a FIF és az EDS 
személyzeti kontrollja alatt áll, ahogyan az embereket sem pusztán olyan Jogi Objektumoknak tekinti, akik 
valamilyen rabszolgarendszer alatt élnek. Ez a szemlélet akkor ér véget, amikor az indonéz köztársasági elnök és 
gazdasági miniszter úgy döntenek, hogy nem tesznek további terheket a nép vállára, a következő egyezséggel:  

A.  A VILÁGBANK FINANSZÍROZÁSI CSOPORT UTASÍTJA AZ INDONÉZIAI KÖZTÁRSASÁG PÉNZÜGYMINISZTERÉT, HOGY  NYOMÁST 
GYAKOROLJON A BANK INDONÉSIA ELNÖKÉRE ÉS A 6 VEZETŐ BANK IGAZGATÓJÁRA, A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ 
TÁMOGATÁSORA VONATKOZÓ TILTÁSOK FELOLDÁSÁRA KÜLÖNÖSEN AZOKRA , AMELYEK A VÉSZHELYZETI ÖSSZEGEKHEZ 
KAPCSOLÓDNAK; SKR NO. 0125/BI-SKR/XI/2012 (COLLATERAL 2.040.000 KGs) and SKR. No. 0126/BI-SKR/XI/2012, 2012 
NOVEMBER 1-RE DATÁLVA, ÉS A BANK INDONESIA ÁLTAL KIADVA. 

B. A QA / QC SZÁMLA-1999 CSERÉJE, JÓVÁHAGYVA AZ 1 RÚPIA = 1 USA DOLLAR ÉRTÉKET ÉS GARANTÁLVA EGY JOGILAG ELISMERT 
VILÁGVALUTA NYOMTATÁSÁT 500.000-ES NÉVÉRTÉKBEN, A VILÁGVALUTA-BANK ÁLTAL, A KIFIZETÉSEK 1-11 (P1-11) PROGRAM 
RÉSZEKÉNT. 

C. DIREKT “US DOLLAR CASH LIQUID” KORLÁTLAN SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI ALAP LÉTREHOZÁSA INDONÉZIA 34 TARTOMÁNYÁBAN. 

Az UN Swissindo Világbank Csoport a legjobb tulajdonos. Folytatja a tárgyalásokat Indonézia és a többi ország 
kormányával, feltartózhatatlanul, mindaddig, amíg a Kifizetések 1-11 program el nem éri célját, szabadságot és 
tekintélyt hozva minden tisztalelkű lénynek. Az első lépés a mindenkinek folyósítandó havi alapjövedelem, azon az 
úton, amely a lehetőségek szerint igyekszik mennyei állapotokat teremteni a Földön.  

A Tranzakciós Nyilatkozat teljes szövegéhez kattintson az "UN Swissindo WBG Indonesia: Organizer of Treaty event 

grants P1-11 Declaration of Transaction" linkre, amennyiben az UN Swissindo történetéről szeretne olvasni, 

látogassa meg a swissindo.net honlapot, ha pedig további híreket, információkat szeretne találni, vagy letöltené a 

SAJÁT INGYENES M1 VOUTCHER utalványát, hogy havi alapjövedelmet kapjon, látogassa meg a swissindo.news-t. 
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