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Filmregissören Oliver Stone poserar i samband med premiären för Wall Street, Geld Schläft Nicht i Berlin. FotoMichael Sohn/AP/Scanpix
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Vill du bli rik? Skvallra. Nu tar advokater i New York Gordon Gekko och nya Wall Street- filmen till hjälp för att
hitta finansbrottslingar.
På flera av New Yorks biografer riktar sig reklamen före filmen Wall Street: Money never sleeps direkt till
finansvärldens skvallerbyttor.
Budskapet är att den som sitter inne med information om fiffel och båg på Wall Street kan bli rik. Hjälper du till
att avslöja en finansbuse finns miljontals dollar att tjäna. Lockande siffror och hemsidan presenteras prydligt på
bioduken.
–För att komma åt finansbrottslingar använder vi den bästa moroten som finns på Wall Street: Pengar, säger Stuart Meissner, advokat på Manhattan, som står
bakom reklamfilmen.
Redan nu har han håvat in närmare 40 tips om finansbrott och lämnat in fem anmälningar till SEC, USA:s finansinspektion. Alla fem handlar om
bedrägerier som omfattar mer än en miljon dollar, säger han.
–Jag är chockad över vilken effekt reklamen fått, säger Meissner. Det här visar att Gordon Gekkos kända citat Greed is good kan användas som en positiv kraft.
Efter finanskrisen har Obama-regeringen tagit i med hårdhandskarna mot Wall Street. Den nya finanslagen som är den mest omfattande reformen sedan
1930-talet – innehåller bland annat ett unikt skydd för Wall Streets whistleblowers.
För att komma åt mygel och fiffel hos banker, mäklare och börsbolag ger amerikanska finansinspektionen, SEC, informatörer anonymitet och dessutom rejäla
belöningar. Den som kommer med information om insiderbrott, manipulering av aktier, falsk information om finansprodukter eller ljusskygga
intressekonflikter kan bli rik.
Alla tips som leder till att finansinspektionen kan ge företag över en miljon i böter eller andra typer av ekonomiska straff ger tipsaren 10–30 procent i
belöning.
–Den här reformen hade kunnat skydda oss från hela finanskrisen, Om den bara varit i bruk tidigare, säger Stuart Meissner.
Han har tidigare jobbat med whistleblowers på avdelningen för finansbrott på New Yorks åklagarmyndighet säger att den nya lagen ger tipsarna incitament
att skvallra. Det har inte funnits tidigare, menar han.
–Att kräva att någon på Wall Street ska skvallra och sätta hela sin karriär på spel utan att få något i gengäld är för mycket begärt, tycker han.
Tidigare i år anklagades investmentbanken Goldman Sachs för bedrägeri och i en uppgörelse betalade man finansinspektionen 550 miljoner dollar. Om det
hade varit en whistleblower som läckt informationen skulle han ha belönats med uppåt 165 miljoner dollar under den nya lagen.
På Wall Street klagar vissa på den nya ordningen. En bloggare skriver att det finns risk att finanskvarteren förvandlas till gamla Sovjetunionen där folk anger
varandra. Dessutom kallar han Meissner för en skitstövel till advokat.
Hill Creekmore på mäklarfirman Perdiue Securities i New York tycker att lagen är en bra idé men menar att det finns risk för att den missbrukas.
–Om någon av mina anställda inte är nöjd med sin bonus kan han skvallra om påhittade brott bara för att ställa till besvär, säger han och suckar.
–Ibland fattar jag inte varför någon vill jobba på Wall Street längre. Allt som går att tjäna pengar på verkar vara olagligt.
Stuart Meissner säger att han är övertygad om att hans anmälningar till finansinspektionen leder till ekonomiska straff för flera banker och mäklarfirmor.
Bank of America Investments är en av dem, berättar han.
Och hur stor del av kakan får han själv?
–20-30 procent av klientens belöning, svarar Meissner.
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