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Putem găsi prietenia în diferite moduri.

Fericit este cel care găseşte prietenia prin ADEVĂR.

Fericit, pentru că mai presus de Credinţă, Speranţă şi Iubire este
valoarea DREPTĂŢII – care este ADEVĂR. Apare adesea prin molo-
zul naivităţii şi ignoranţei noastre – dar devine o forţă conducă-
toare a „noii” noastre gândiri şi o necesitate de a acţiona. 

Şi apoi, în universul umanităţii, apare cineva dintre cei care ştiu. 

De fapt, ei fie ştiu, fie doar pretind că ştiu. Dacă vieţile noastre şi
universul nostru sunt pline de istorie, înscrise în vieţile noastre, în
existenţa noastră, atunci există o şansă că îi vom recunoaşte destul
de repede pe cei care doar vorbesc.

Putem recunoaşte încăodată vocile auzite nu demult, vocile celor
care au trădat deja  ADEVĂRUL. Au minţit, au înşelat, au răstălmă-
cit. Uneori acestea sunt vocile celor care au ucis, alteori ale celor
care au dat ordinele – de ucidere! Şi după o deghizare reuşită, îşi
ridică degetele către cer şi strigând „să nu ucizi”.
Şi uneori, din spatele cortinei cu inscripţia CE European Commission,
apar feţe pe care le ştiu personal, chiar dacă nu le cunosc numele.
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Cuvânt înainte

De August Kowalczyk



Aceasta este banca acuzaţilor şi
condamnaţilor din Tribunalul de la
Nuremberg, aceştia sunt directorii,
consilierii, şi inginerii de pe şantie-
rul de la Oswiecim – uzina chimică
IG Farben Auschwitz.

Toţi aceştia au văzut moartea şi
agonia celor care mureau, dar care
şi-au întors privirile spre alte orizon-
turi îndepărtate.

Au auzit urletele animalice ale ban-
diţilor de supraveghetori, bleste-
mele cât şi bătăile lor care adesea
aduceau moartea; totuşi, în mod
straniu, ei erau surzi la rugăminţile
de ajutor şi milă.

Ei supravegheau în tăcere roadele
acelei corporaţii urmărindu-i profiturile. Singura lor grijă fiind să
nu scadă performanţele acelei întreprinderi diavoleşti.

La 14 iunie 2003 – ziua celei de-a 63-a aniversări a primului trans-
port de polonezi tatuaţi cu numere de la 31 la 728 la KL Auschwitz
– la Haga, capitala Olandei, am auzit câteva cuvinte simple şi pline
de lumina datorită simplităţii şi realităţii lor istorice.

Aceste cuvinte au fost rostite de Dr. Matthias Rath, Preşedintele
Fundaţiei de Sănătate. Această întâlnire de la Haga a adunat oa-
meni din întreaga lume care au venit să depună mărturie în spriji-
nul cuvintelor rostite de el. întâlnirea s-a încheiat cu o plângere
către Tribunalul Internaţional de la Haga.

Această plângere, ca oricare altă plângere, a cuprins multe argu-
mente dar şi învăţături. Apoi a părut că acele cortine care ascun-
deau ADEVĂRUL au căzut; sau poate nu au căzut încă, dar s-au
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deschis revelând fapte despre
bani, carteluri, industria farmaceu-
tică şi despre debitorul meu perso-
nal, Cartelul IG Farben.
Nici până astăzi nu am primit com-
pensaţia la care am dreptul pentru
munca de sclav pe care am prestat-
o din Aprilie 1941 până în Mai
1942 la construirea locaţiei IG Far-
ben Auschwitz.

Structurile, care aproape întot-
deauna sunt opuse libertăţii, au
luat din nou partea executorului,
nu a victimei.

Am susţinut plângerea către Tribu-
nalul Internaţional de la Haga sub
semnătura mea – August Kowal-
czik, fost prizonier în lagărul nazist
de concentrare şi exterminare de
la Auschwitz, cu numărul 6804. 

Începând din 2003, acţiunile noas-
tre comune au dus la programul
„Europa prin Oameni şi pentru
Oameni” care constituie baza
„Proiectului Oamenilor pentru o
Con sti tuţie Europeană”.

Cartea este o descriere a modului
în care ADEVĂRUL – realitatea sa,
înţelegerea sa şi mai presus de
toate cunoaşterea şi încrederea sa
– se caută una pe cealaltă. 
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IG Auschwitz a fost100% o su-
cursală a Cartelului IG Farben
(BAYER, BASF, HOECHST). A fost
cea mai mare întreprindere in-
dustrială din Europa în perioada
celui de-al doilea război mondial
și era folosită pentru producția
de benzină și cauciuc sintetic
pentru cucerirea continentului
euro-asiatic de către Wehr macht
în numele Cartelului Petrolului
și Medicamentelor.

Acest complex industrial de 24
kilometri pătrați a fost construit
cu munca de sclavi a prizonieri-
lor din lagărul de concentrare
Auschwitz. August Kowalczyk a
fost unul dintre ei. El este mar-
torul ocular al unei Europe sub
guvernarea brutală a Cartelului
- și un ”păstrător al amintirii”.



Şi iată cum din experienţele personale, chiar cele mai subiective ex-
perienţe şi printr-o „raportare la memorie şi sănătate” putem
ajunge la deschidere socială şi putem întreprinde eforturi politice
pentru a abandona retorica în special electorală, dezlegând-o în
numele ADEVĂRULUI.

Şi numai atunci putem deveni prieteni cu ADEVĂRUL.

August Kowalczyk 

August Kowalczik şi-a împărtăşit experienţele trăite la Auschwitz
în cartea „Refrenul sârmei ghimpate”.
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Informaţii suplimentare: GB1AK479
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Cartea spune o poveste pe care mulţi cititori ar putea iniţial să o
respingă, din motive evidente. Astfel, ei pot spune că dacă aceste
informaţii istorice documentate ar fi adevărate, ar fi auzit despre
ele până acum.

Ţinând cont de acest lucru, noi, ca autori, considerăm că este res-
ponsabilitatea noastră să ne încurajăm cititorii nu doar să citească
această carte, ci să viziteze şi să studieze  documentele sursă listate
în partea de jos a paginilor.

Timp de aproape trei sferturi de secol lumii i s-a spus că al doilea
război mondial a fost generat de un psihopat, Adolf Hitler şi de
anturajul său de huligani rasişti. Totuşi, realitatea este că al doilea
război mondial a fost un război de cucerire condus în numele Car-
telului Chimicalelor, Petrolului şi Medicamentelor, cu scopul de a
controla pieţele globale de multe miliarde de dolari în noile dome-
nii ale produselor chimice patentate. 

Documentele oficiale ale Congresului S.U.A. şi tribunalului de la
Nuremberg pentru crime de război arată fără echivoc că cel de-al
doilea război mondial a fost nu numai pregătit, ci şi facilitat logistic
şi tehnic de către cel mai mare şi mai renumit cartel al petrolului şi
medicamentelor de la acea vreme, şi anume cartelul german IG
Farben, format din Bayer, BASF, Hoechst şi alte companii chimice.
În rechizitoriul procesului de la Nuremberg se dovedeşte că fără IG
Farben, cel de-al doilea război mondial nu ar fi avut loc. 

Veţi afla, de asemenea, din această carte, că primul război mon-
dial, cea de-a doua mare tragedie a secolului 20, a fost de fapt
prima încercare de cucerire a lumii de către aceste interese corpo-
ratiste. Mai mult, după ce ambele încercări militare de a subjuga
Europa şi războiul însuşi au eşuat, Cartelul Petrolului şi Medicamen-
telor a investit în a treia încercare: cucerirea economică şi politică
a Europei prin intermediul „Bruxelles UE”.

Introducere
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De aceea, nu este surprinzător faptul că arhitecţii cheie ai „Bruxel-
les UE” au fost recrutaţi din rândul acelor tehnocraţi care deja fă-
cuseră planurile pentru o Europă postbelică sub controlul coaliţiei
Nazi/Cartel. Această carte vă va face cunoştinţă cu conducătorii
cartelului – îmbrăcaţi nu în uniforme militare, ci în costume cenuşii
– dintre care cel mai renumit a fost Walter Hallstein, primul preşe-
dinte al aşa-numitei Comisii UE.

Răspunsul la întrebarea de ce, probabil, nu aţi auzit până acum
despre aceste lucruri cutremurătoare este foarte simplu. După
1945, Cartelul a investit sute de miliarde de dolari cu un singur
scop: să rescrie istoria şi să-şi ascundă trecutul criminal. Această mu-
şamalizare, cu privire la originile corporatiste ale celor două răz-
boaie mondiale, a fost în mod evident condiţia preliminară pentru
cea de-a treia încercare a Cartelului – de această dată prin inter-
mediul Bruxelles UE – de a cuceri şi controla Europa.

În mod evident, interesele Cartelului sperau să-şi consolideze con-
trolul asupra Europei prin intermediul Bruxelles UE fără ca aceste
rădăcini întunecate să fie vreodată expuse. Totuşi, acest plan a
eşuat. Publicarea acestei cărţi şi zecile de mii de documente auten-
tice la care se referă înseamnă că experimentul Bruxelles UE s-a ter-
minat. Nici o persoană, organizaţie sau partid democratic nu mai
poate susţine acum cea de-a treia încercare de cucerire a Europei.

Această carte este, de asemenea, o oportunitate unică pentru toţi
acei politicieni şi partide politice care au fost ademeniţi în susţinerea
Bruxelles UE fără să cunoască bazele acesteia sau să îi înţeleagă ade-
văratele scopuri. Aceasta include cei 27 şefi de state care au semnat
“Tratatul de la Lisabona”, dintre care majoritatea nu au ştiut că
semnăturile lor au constituit un act de “îndreptăţire” a Cartelului şi
acţionarilor săi să profite de controlul asupra Europei. Aceşti politi-
cieni şi partide politice au acum şansa să facă o cotitură completă,
revocându-şi în mod public sprijinul în favoarea unui model al Eu-
ropei care a fost construit pe decenii de minciuni şi înşelăciuni. 

Pentru cetăţenii Marii Britanii, expunerea rădăcinilor istorice ale
Bruxelles UE este o provocare specială. Întrucât ei au jucat de două



ori – în primul şi în al doilea război mondial – un rol critic în salvarea
Europei împotriva preluării sale de către Cartel şi acţionarii săi po-
litici, acum ei sunt confruntaţi cu posibilitatea ca toate sacrificiile
umane ale ţării lor să fi fost în zadar. Cu subjugarea de către Tra-
tatul de la Lisabona şi Bruxelles UE, vieţile a 60 de milioane de bri-
tanici în viaţă astăzi şi nenumăraţi din cei nenăscuţi încă, vor
ajunge sub jugul aceloraşi interese care au încercat să cucerească
şi să profite de Marea Britanie încă de două ori până acum. 

De aceea te încurajăm pe tine, cititor al acestei cărţi, să ajuţi la răs-
pândirea acestei informaţii importante către familia, prietenii, co-
legii tăi precum şi în comunitatea în care trăieşti. Mai mult, te
încurajăm să îi confrunţi pe reprezentanţii tăi politici la nivel local,
regional, naţional şi european – cu informaţia prezentată în
această carte. Făcând asta, pui o presiune asupra acestor politicieni
să facă o alegere: fie să închidă ochii în faţa adevărului şi să sprijine
deplin preluarea Europei de către o dictatură de interese corpora-
tiste, fie să acţioneze în spiritul protecţiei democraţiei şi a vieţii şi
sănătăţii milioanelor de oameni. Alegerea pe care aceşti politicieni
o fac cu privire la poziţia lor faţă de „Bruxelles UE” va fi cea mai
importantă decizie din cariera lor politică. 

După ce ultima încercare a Cartelului de a controla Europa a eşuat
în 1945, una din cele mai larg folosite scuze de către acţionarii săi
politici a fost că “nu au ştiut”. Totuşi astăzi, după publicarea acestei
cărţi, nici un politician nu poate face o astfel de afirmaţie în apă-
rarea suportului său continuu faţă de “Bruxelles UE”.

Din perspectivă istorică, ceea ce este cel mai urgent necesar acum,
este o mişcare populară. Acţiune deosebit de importantă pentru că
politicienii din multe ţări europene au fost influenţaţi de interesele
corporatiste ale Cartelului Petrolului şi Medicamentelor; astfel ei nu
mai sunt apărători independenţi ai intereselor oamenilor. O mişcare
populară ar fi, de aceea, singurul garant al libertăţii, democraţiei şi
independenţei pentru oamenii din Marea Britanie şi Europa.
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Actul de Autorizare de la Lisabona - 
Platforma Cartelului Petrolului si Medicamentelor

pentru incercarea de preluare a Europei
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Pentru a studia referinţele ”Informaţii suplimentare” indicate în
casetele roșii la baza diferitelor pagini ale acestei cărţi, inseraţi
numărul respectivei referinţe în caseta de căutare din partea
stângă a următoarei pagini web și apăsaţi ”Go”
http://www.relay-of-life.org/ro/nazi-roots/summarize/index.html



Capitolul 1

Inventarul 
dovezilor
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Capitolul 1

Democraţia Adevărată
Într-o adevărată democraţie întreaga putere o are poporul

Democraţia se transformă în dictatură
Cum este controlată Uniunea Europeană de către interesele
corporatiste

Nivel executiv
• Preşedinte
• Guvern

Nivel legislativ
• Parlament

Votează Votează

Poporul

„Bruxelles UE” se prezintă lumii ca un exemplu strălucit al demo-
craţiei secolului 21. în realitate însă, nimic nu este mai departe de
adevăr. 

Într-o democraţie, toată puterea aparţine poporului. Principiul „se-
paraţiei puterilor” între cele trei nivele de guvernare – executiv, le-
gislativ şi juridic – stabileşte verificări şi echilibrări pentru a proteja
împotriva abuzurilor. Acest principiu a fost universal acceptat după
ce omenirea a luptat pentru el timp de mii de ani. 

Verificări şi 
echilibrări
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Inventarul dovezilor

Dictatura „Bruxelles UE”

Parlamentul UE
• nu are dreptul de

a face legi în mod
independent

Votează

Dacă puterea ultimă nu 
stă în populaţie, democraţia
devine dictatură

Controlează 
executivul

Comisia 
controlează

procesul 
legislativ

Nivel executiv şi
legislativ
• Comisia UE
• Preşedintele numit

Interese corporatiste
• Cartelul petrolului şi

medicamentelor

Prin contrast, „Bruxelles UE” este lipsit de acest principiu funda-
mental al „separaţiei puterilor”. Mai mult, populaţia Europei nu
are nici control asupra nivelului executiv nici asupra procesului le-
gislativ. Chiar mai rău, nici măcar parlamentul pe care oamenii îl
aleg nu are nici un mijloc de a controla efectiv aceste ramuri.

Pentru a-şi ascunde incapacitatea, în „Tratatul de la Lisabona” s-a in-
trodus articolul 225 – aşa numitul Articol al Frunzei de Smochin.
Această clauză oferă parlamentului european o posibilitate de a „so-
licita Comisiei să facă o propunere” pentru legislaţie. Comisia, des-
igur, poate să refuze. 
(vezi http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.html).

Acţionând contrar principiilor fundamentale ale democraţiei, „Bruxel-
les EU” – prin definiţie – este o dictatura. Puterea poporului de a-şi de-
termina forma de guvernământ a fost aservita intereselor corporaţiei.

NU 

Votează Poporul
Spre deosebire de o democraţie adevărată, 

în UE puterea nu mai stă în populaţie.

Informaţii suplimentare: GB1BD122
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Capitolul 1

Cum Cartelul Petrolului şi Medicamentelor
încearcă să controleze Europa

Bruxelles UE se prezintă lumii ca o democraţie parlamentară în care
parlamentul UE joacă rolul decisiv. Totuşi, deciziile executive şi pro-
iectarea întregii legislaţii sunt făcute de Comisia UE şi echipa sa de
peste 54.000 oameni.

Din birourile lor de la sediul Comisiei – clădirea Berlaymont – şi alte
locaţii, această armată de birocraţi de carieră bine plătiţi fabrică le-
gile Europei în numele intereselor corporatiste. 

Prin contrast, Parlamentul UE format din 754 membri este format
din politicieni din 27 naţiuni care nu au putere de control asupra
acestei armate de birocraţi. Parlamentul UE funcţionează ca un fel
de fereastră împodobită prin care Bruxelles UE este prezentat po-
pulaţiei Europei ca o „democraţie parlamentară”.

Comisia UE: 54.000 angajaţi
Angajaţii Comisiei operează dincolo de orice control democratic şi 
implementează legile Europei în numele intereselor corporatiste.
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Inventarul dovezilor

CARTELUL PETROLULUI ŞI MEDICAMENTELOR

Birocraţia UE:

•peste 42.000 birocraţi
nealeşi şi alt personal
angajat direct de Co-
misia UE.

• peste 12.000 persoane
„în afara statelor publi-
cate in balanţa”.

=  
un total de peste

54.000 oameni!

COMISIA EUROPEANĂ Comisia Europeană şi
birocraţia sa enormă
sunt atât corpul legisla-
tiv cât şi cel executiv al
Bruxelles UE.

În Uniunea Europeană,
nici o lege nu poate fi
scrisă sau acceptată
fără aprobarea Comisiei
UE care este desemnată
în numele intereselor
corporatiste.

Emite 
directive

TOTI CEI 500 DE MILIOANE DE
LOCUITORI AI EUROPEI 

Guvernează 
peste

Membrii aleşi ai
parlamentului UE
nu au dreptul să
emită legi în mod
independent!

Emite 
directive

Parlamentul UE: 
754 membri

Informaţii suplimentare: GB1CE843

Votează



În paginile anterioare am accentuat faptul că puterea care deter-
mină guvernarea Europei a trecut de la populaţie la interesele cor-
poratiste, mai exact la cartelul petrolului şi medicamentelor. Acest
cartel este bine caracterizat. El cuprinde interesele de investiţii de
multe miliarde de dolari, ale industriei chimice, petrochimice şi far-
maceutice. Acest cartel este de departe cel mai mare grup corpo-
ratist de investiţii din întreaga lume.

În timpul secolului 20 acest cartel a devenit nu numai forţa econo-
mică dominantă, dar şi-a pus şi acţionarii politici în guvernele na-
ţiunilor industriale lideri mondiali. Liderii reprezentanţi din cercurile
financiare ce controlează cartelul sunt:

• Grupul Rockefeller, care reprezintă interesele SUA pe bază de
petrol şi medicamente. Acesta este cel mai mare grup de interese
financiare. Construit din monopolul din secolul 19 asupra corpo-
raţiei standard de petrol, acum el controlează duzini de companii
multinaţionale chimice, farmaceutice şi petroliere din întreaga
lume. Unul din cei mai proeminenţi ambasadori ai săi în ultimele
decenii a fost Henry Kissinger.

• Germania şi Franţa, naţiunile lider în exportul de produse chi-
mice şi farmaceutice în Europa. Acest grup îşi are rădăcinile la
sfârşitul secolului 19 şi a cuprins Bayer, Hoechst, BASF şi mai târ-
ziu infamul cartel IG Farben. Companiile succesoare ale acestuia
în zilele noastre sunt liderii afacerilor de investiţii în Europa de
astăzi şi au instrumentat construcţia „Bruxelles UE”.

Aşa cum a fost pe larg prezentat în presă la momentul respectiv,
cu câteva zile înainte de numirea sa, actualul preşedinte Rompuy
a fost invitat pentru „interviul de serviciu” prezidenţial, de către
grupul Bilderberg – un cerc de elită al intereselor corporatiste
SUA/Europa sub controlul lui David Rockefeller şi prezidat de fostul
comisar UE şi apărător al medicamentelor, Etienne Davignon.

22

Capitolul 1

Acţionarii Cartelului Petrolului şi Medicamentelor
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Inventarul dovezilor

19 noiembrie 2009: 
Preşedintele UE Rompuy
pozează pentru camere
alături de unul din oamenii
care l-au dus la putere.

Franţa:
• Unul dintre liderii

în exporturile de
medicamente

• Unul dintre liderii
mondiali în comerţ
cu petrol

Populaţia Europei nu a avut nici un vot şi nici 
un cuvânt de spus!

NICI
UN
VOT

Angela Merkel Nicolas Sarkozy David Rockefeller

• Grupul Rockefeller:
• cel mai mare grup

de investiţii din
lume

• investiţii nucleu:
produse chimice,
petrol, medica-
mente

‘Grupul Bilderberg’
Acţionari financiari
şi politici ai Cartelu-
lui Produselor Chi-
mice, Petrolului şi
Medicamentelor in-
clusiv:
• Henry Kissinger, 

fost secretar al 
fondului fraţilor 
Rockefeller, 

• Etienne Davignon, 
fost comisionar UE,
membru în consiliul
de administraţie al 
producătorului de 
medicamente Gilead.

Germania: 
• liderul mondial 

în exporturi de
produse chimice

• unul din liderii în
exporturile de me-
dicamente

Şi cum au ales ei preşedintele Europei

Informaţii suplimentare: GB1ST321



Pentru cititorul neîncrezător, ar fi util în acest punct să recapitulăm
procesul de alegere al primului Preşedinte şi Ministru de Externe al
„Bruxelles UE”.

1. Populaţia Europei a fost exclusă de la procesul de luare a deciziei.

2. Noii „regi” ai Europei au fost selectaţi dintr-un cerc al elitei inte-
reselor corporatiste.

3. Ceremonia de alegere a avut loc într-un cadru aristocratic ge-
neros la Palace of The Valley of The Duchesse, la periferia ora-
şului Bruxelles.

4. Preşedintele francez Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de
Nagy-Bocsa) descendentul unui aristocrat mărunt, a fost
„maestrul de ceremonii”.

5. Coroana de „regină” a fost acordată baronesei Catherine Ashton.

6. „Coroana regelui” a ajuns la altă persoană al cărei nume re-
flectă originea aristocratică, Herman van Rompuy. Van Rom-
puy va acţiona ca un „monarh” interimar până când –
eveniment probabil declanşat de criza internaţională – micul
aristocrat îşi va asuma el însuşi tronul.

De fapt, sistemul de guvernare UE răstoarnă toate realizările de-
mocratice ale civilizaţiei europene în timpul ultimului mileniu şi
aruncă întregul continent înapoi în timpurile medievale când mo-
narhi autocratici conduceau Europa în afara oricărui control de-
mocratic.
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Sfârşitul democraţiei şi întoarcerea la
timpurile medievale



25

Inventarul dovezilor

Uniunea Europeană se prezintă lumii in rolul de model al democra-
ţiei secolului 21. Totuşi, ceremonia de încoronare la Bruxelles UE ar
trebui să convingă până şi pe cel mai sceptic cititor că structura Bru-
xelles UE este orice altceva, si nicidecum o democraţie.

„Palace of The Valley of The Duchesse”, 
locaţia de la periferia Bruxelles unde a avut loc alegerea 

Preşedintelui Uniunii Europene la 12 noiembrie 2009.

Informaţii suplimentare: GB1MT165



Răsturnarea luptei de secole a omenirii
pentru democraţie

Naşterea Democraţiei Magna Charta

1791 Constituţia Poloneză

Eliberarea de colonialism a 
ţărilor în curs de dezvoltare

1776 Declaraţia de In-
dependenţă a S.U.A

1789 Constituţia Franceză
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Au murit degeaba milioane de oameni, luptând pen-
tru democraţie în primul şi al doilea război mondial

Distrugerea oraşului Rotterdam

Bombardarea Londrei

Distrugerea oraşului Stalingrad

Peste 100 de milioane de victime în cele două războaie
mondiale: Cimitirul soldaţilor căzuţi în Normandia

Răscoala ghetou-
lui din Varşovia
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A renunţat populaţia Europei de
bună voie la secole de democraţie?
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Pentru Cartelul Petrolului şi Medicamentelor, „Bruxelles UE” este o
simplă bază operativă, de la care intenţionează să cucerească lumea
folosind forţa politică, economică şi – la nevoie – militară. În vede-
rea atingerii acestui scop, Cartelul încearcă să exporte structura ne-
democratică a Bruxelles UE în alte zone ale lumii. Uniunea Africană
se modelează deja după „Bruxelles UE” inclusiv o „Comisie UA”!

Acţionarii politici ai Cartelului prezintă în mod înşelător „Bruxelles
UE” ca fiind un model al democraţiei secolului 21 şi păcii. Din simpla
dimensiune a acestei campanii globale, popoarele lumii vor avea
impresia că „Bruxelles UE” a fost aprobat în alegeri democratice
de către popoarele Europei şi că acest organism politic reflectă
voinţa acestora.

Dar nimic nu este mai departe de adevăr. Faptele reale pun o lu-
mină caracteristică asupra naturii nedemocratice a „Bruxelles UE”
– un semnal de alarmă adresat lumii:

• Singura ţară în care i s-a permis poporului să voteze pentru „Tra-
tatul de la Lisabona” – actul care a stat la baza constituirii „Bru-
xelles UE” – a fost Irlanda, a cărei populaţie reprezintă mai puţin
de 1% (!) din întreaga populaţie a Europei. Şi chiar şi acest vot
a fost rezultatul batjocoririi democraţiei: în iunie 2008 populaţia
Irlandei a respins structura „Bruxelles UE” printr-un răsunător
„NU”. Dar acţionarii politici ai Cartelului de la Bruxelles au decis
să ignore acest vot. Ei au mituit guvernul irlandez cu scopul de
a organiza un al doilea referendum şi l-au constrâns să voteze
„DA” cu o ameţitoare sumă de bani  canalizată de la acţionarii
Cartelului, către Dublin.

• Peste 99% din populaţia Europei – care numără peste 500 mi-
lioane oameni – nu a avut dreptul de a vota democratic într-un
referendum pentru „Tratatul de la Lisabona”.



Această violare a tuturor principiilor democraţiei de către Cartel nu
este o coincidenţă. Sondajele care au avut loc în toată Europa au
demonstrat o respingere a structurii „Bruxelles UE” de către marea
majoritate a votanţilor. Natura înşelătoare a „Bruxelles UE” este cel
mai bine caracterizată de faptul că, în timp ce este aclamată de ac-
ţionarii Cartelului ca marcă a democraţiei, cele mai elementare
drepturi democratice sunt negate – de teama populaţiei.

Informaţii suplimentare: GB1SC834
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Acţionarii Cartelului au privat oamenii
de drepturile lor democratice!

Votare permisă asupra „Tratatului de la Lisabona”

Votare nepermisă

State nemembre
ale „Bruxelles UE”

Dreptul democratic de a vota pentru „Actul de
Activare de la Lisabona” a fost refuzat popula-

ţiei de 500 milioane de locuitori ai Europei
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În paginile precedente am rezumat care sunt planurile cartelului
petrolului şi medicamentelor pentru construirea Bruxelles UE. În
mod evident, această manevră îndrăzneaţă nu este un exerciţiu în-
tâmplător, ci are motive economice profunde. Această pagină ex-
plică „de ce”-ul din spatele Bruxelles UE.

Grupurile financiare din spatele cartelului petrolului şi medicamente-
lor sunt interesate să controleze pieţe globale gigantice care afec-
tează literalmente fiecare viaţă umană. Exemple proeminente ale
acestora sunt zonele de alimentaţie, sănătate şi energie. În timpul ul-
timului secol, cartelul petrolului şi medicamentelor şi-a extins pieţele
în aceste trei domenii la afaceri de investiţii de multe miliarde de do-
lari. Construcţia acestor pieţe globale gigantice se bazează pe două
unelte strategice: în primul rând, utilizarea patentelor ca unelte pen-
tru monopolizarea pieţelor. În al doilea rând, dezinformarea publică
cu scopul de a menţine oamenii în ignoranţă în ceea ce priveşte alter-
nativele. Ca rezultat, fiecare persoană din zonele industrializate de
astăzi plăteşte cam o treime din venitul net ca „tribut” acestui cartel. 

La începutul secolului 21, Cartelul se confruntă cu o nouă provocare.
Toate pieţele sale cheie – petrol, medicamente, produse chimice
agricole şi OMG (organisme modificate genetic) – sunt ameninţate
de noi tehnologii care vor înlocui în cele din urmă pieţele globale
monopoliste şi patentate existente.

În această situaţie, interesele financiare din spatele cartelului ştiu
că afacerile lor de multe miliarde de dolari nu pot supravieţui într-
o democraţie. Astfel, structura nedemocratică a Bruxelles UE este
un pas strategic către stabilirea unei dictaturi globale în numele
acestor interese corporatiste.

La începutul secolului 21 omenirea se află la o răscruce. Trebuie să
decidem dacă dorim să permitem intereselor cartelului petrolului
şi medicamentelor să continue dominaţia asupra vieţilor noastre –
prin impunerea unor tehnologii foarte vechi – sau dacă suntem
gata să ne eliberăm din acest jug profitând de tehnologii noi, du-
rabile şi independente cum ar fi energia regenerabilă, sănătatea
naturală cu baze ştiinţifice şi agricultura organică.

Scopurile strategice ale cartelului
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Pieţele globale de multe miliarde de dolari
ale cartelului produselor chimice /petrochi-
mice /medicamentelor

Cheltuieli
medii pe 
persoană în
procente

Pieţele
globale
ale 
cartelului

Mecanismele
de control 
global ale 
cartelului

Tehnologii 
durabile care
fac oamenii
lumii indepen-
denţi de cartel

Nutriţie1

15%

• OMG
• Produse agricole

chimice
• Aditivi alimentari 

sintetici

• Ignoranţa
în privinţa
sănătăţii

• Patentele

Hrană 
organică

Îngrijirea 
sănătăţii2

10%

Medicamente
de sinteză

Terapii 
naturale cu
bază ştiinţifică

Energie3

10%
Petrol, gaze,
combustibili
sintetici şi alte
produse 
petrochimice

Energie 
regenerabilă
• apă 

(hidrogen)
• solară
• eoliană
• altele

Scopurile strategice ale Cartelului:

• să transforme vieţile şi trupurile miliardelor de locuitori ai planetei
noastre într-o piaţă de desfacere pentru produsele lor patentate.

• să continue să obţină profituri de multe miliarde de dolari din tehno-
logiile secolelor trecute – inclusiv produsele petrochimice care dete-
riorează mediul şi produsele farmaceutice toxice – până în secolul 21.

1 Procent mediu din venitul net pentru alimente şi băuturi nealcoolice. Sursa: Eurostat
2 procent mediu din venitul net pentru sănătate plus taxele legate de sănătate. Sursa: Eurostat
3 procent mediu din venitul net pentru combustibil, transport, utilităţi etc. Sursa: Eurostat

• Ignoranţa
în privinţa
sănătăţii

• Patentele

• Ignoranţa
ştiinţifică

• Patentele

Informaţii suplimentare: GB1BD733
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Cu două luni înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare,
acţionarii politici ai Cartelului Petrolului şi Medicamentelor nu au
lăsat nici un dubiu asupra ambiţiilor lor globale. Pe 7 octombrie
2009, ziarul Daily Telegraph din Marea Britanie publica un articol
intitulat „UE face planuri pentru a se institui ca «putere mon-
dială»”. Dacă acest Cartel îşi urmează intenţiile, Bruxelles UE va fi
doar o simplă treaptă către cimentarea cuceririi politice şi econo-
mice a lumii, de către acesta.

Conform articolului din Telegraph, primele ambasade ale acestei
structuri nedemocratice au fost planificate pentru locaţii strategice
cum ar fi New York (sediul Naţiunilor Unite), Addis Abeba (sediul
Uniunii Africane) şi Kabul (o zonă de interes datorită războiului din
Afghanistan – chiar înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vi-
goare).

Dar cu mult înainte ca Tratatul de la Lisabona să fie măcar schiţat,
Cartelul a încercat să exporte structura politică a Bruxelles UE ca
model pentru a-şi extinde controlul asupra altor continente:

• Uniunea Africană. Arhitecţii Uniunii Africane (UA) nu au ascuns
faptul că UA a fost modelată după Uniunea Europeană – cu struc-
turi instituţionale aproape identice, inclusiv o aşa numită „Comisie
UA”. Sediul permanent al acestei comisii este la Addis Abeba în
Etiopia – aparent, intenţia lui „Bruxelles african”.

• ASEAN. În 2009 liderii ţărilor din Asia de Est au anunţat că au
pus bazele unui bloc în stil UE care va acoperi jumătate din popu-
laţia lumii. Planurile lor semănau tare bine cu direcţiile date de pri-
mul ministru australian Kevin Rudd în 2008.

Astăzi Europa – mâine întreaga lume



MERCOSUR,
UNASUR

UN/
NEW YORK

CAFTA
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UNIUNEA
AFRICANA

ASEAN

CARTELUL PETROLULUI
ŞI MEDICAMENTELOR

Produse chimice, petrochimice 
şi farmaceutice patentate

Din noul său birou politic de la Bruxelles, Cartelul
Petrolului şi Medicamentelor încearcă acum să

pună stăpânire pe întreaga lume.

BRUXELLES
UE

Informaţii suplimentare: GB1TW421
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Din punct de vedere istoric, războaiele mondiale s-au dus cu arme
şi bombe, în scopul cuceririi şi obţinerii controlului asupra altor ţări.
Astăzi totuşi, instrumentele cheie pentru a obţine controlul global
sunt instrumente economice şi legale care sunt utilizate ca mijloc
de cucerire nu numai a guvernelor şi economiilor, dar şi în ultimă
instanţă a societăţilor şi oamenilor.

Uneltele economice cheie ale Bruxelles UE sunt patentele; în special
patentele de produse chimice, medicamente farmaceutice, se-
minţe modificate genetic şi alte produse de înaltă tehnologie. Din-
tre acestea, cele mai lucrative sunt patentele asupra
medicamentelor. În 2008 de exemplu, vânzările farmaceutice glo-
bale s-au ridicat la 770 miliarde dolari – o sumă care a depăşit suma
produsul intern brut (PIB) al celor mai sărace 100 de ţări ale lumii.

Astfel, este evident că, atunci când şi-a ales primul ministru de afa-
ceri externe, Cartelul a ales pe cineva cu experienţă în domeniu. 

Catherine Ashton, în rolul precedent de comisar comercial al UE, a
jucat un rol central în confiscarea, în porturile europene, a produ-
selor farmaceutice trimise din India în ţările africane şi latino-ame-
ricane1. Singurul motiv al acestor confiscări a fost acela că
medicamentele erau produse în firme din India specializate pe me-
dicamente generice (nepatentate). Aceste medicamente generice
– singurele pe care oamenii din ţările în curs de dezvoltare şi le pot
permite – ameninţă profiturile companiilor europene de produse
farmaceutice patentate.

1 Economic Times, India. 6 septembrie, 2009. 

Impunerea medicamentelor patentate 
ca element cheie al controlului 

economic global



35

Inventarul dovezilor

Catherine Ashton a fost numită în comisia
comercială a UE în 2008. În această funcţie,
una din atribuţiile sale principale era să ac-
ţioneze ca poliţie a comerţului internaţio-
nal şi să impună medicamentele patentate
ca mijloace ale controlului global economic
şi politic – asigurând astfel dependenţa
lumii în curs de dezvoltare de medicamen-
tele patentate de la exportatorii europeni. 

Noua sa numire ca ministru de externe al
UE şi vicepreşedinte al Comisiei, îi va per-
mite să-şi exercite acest rol cu impact încă
şi mai mare asupra lumii.

Impune patente globale ca 
bază pentru afacerea de investiţii 
globale în medicamente

BRUXELLES
UE

Hrană modificată genetic

Produse farmaceutice

Produse chimice
patentate

Informaţii suplimentare: GB1PT937

CARTELUL PETROLULUI 
ŞI MEDICAMENTELOR

Produse chimice, petrochimice şi 
farmaceutice patentate



Patentele – uneltele cheie de control
ale lumii
Semnificaţia patentelor în planurile strategice de control ale lumii
la Bruxelles UE merită o atenţie specială. În general patentele sunt:

• documente legale – emise de agenţia guvernamentală relevantă
dintr-o anumită ţară – care definesc dreptul de proprietate asu-
pra unui produs sau proces tehnologic;

• unelte economice – pentru a controla pieţele naţionale şi inter-
naţionale;

• instrumente politice – prin rolul lor în sectorul critic al ocrotirii
sănătăţii, medicamentele patentate sunt folosite şi ca unelte stra-
tegice pentru a controla ţări întregi.

Un aspect deosebit de dăunător al patentelor este că ele sunt fo-
losite pentru a forma carteluri corporative globale mai presus de
orice control legislativ naţional sau internaţional. Marile companii
multinaţionale nu au nevoie să se unească în mod formal pentru a
controla piaţa unui anumit produs, pe teritoriul unui continent sau
al întregii lumi – ei au nevoie doar să-şi definească pretenţiile teri-
toriale de patent.

Patentele permit companiilor multinaţionale să controleze sec-
toare întregi ale societăţilor pe continente întregi, fără a fi supuse
restricţiilor cum ar fi graniţele statale. În anumite industrii, profituri
de trilioane de dolari sunt canalizate spre companii multinaţionale
fără ca publicul să fie capabil să identifice beneficiarii corporatişti.

Efectul patentelor asupra sănătăţii umane a fost eminamente de-
vastator, prin aceea că multinaţionalele farmaceutice au căutat să
monopolizeze ceea ce este posibil să fie cel mai critic sector în orice
societate. Ca rezultat, timp de decenii omenirea a fost împiedicată
să aibă acces la medicină nepatentată, care este mai eficientă, mai
sigură şi mai accesibilă în lupta împotriva celor mai comune boli ale
zilelor noastre..

Pentru a-şi coordona pretenţiile globale, aceste companii multina-
ţionale au stabilit un „birou central al cartelului”; Bruxelles UE.

36
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Patentele sunt uneltele cheie care 
controlează lumea!

PATENTE

Bruxelles UE încearcă să-şi extindă strategia 
patentelor către alte continente – astfel permiţând

Cartelului să controleze întreaga lume.

Informaţii suplimentare: GB1PC887

CARTELUL PETROLULUI 
ŞI MEDICAMENTELOR

Produse chimice, 
petrochimice şi farmaceutice patentate
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Beneficiarii cheie ai Bruxelles UE

O singură privire la graficele de pe pagina opusă ar trebui să fie
suficientă pentru orice cititor, pentru a înţelege care sunt benefi-
ciarii cheie din structura politică a Bruxelles UE.

De la conceperea sa, Bruxelles UE a fost construită de acţionarii
economici ai cartelului chimic / farmaceutic. Ilustraţia de la înce-
putul paginii următoare susţine acest fapt. Ea arată contribuţiile
financiare relative ale banilor plătiţi de contribuabilii din fiecare
din cele 27 de ţări membre, către Bruxelles UE în 2006. Luând în
considerare faptul că majoritatea statelor membre mai mici au ade-
rat la Bruxelles UE doar recent, „investiţiile” totale de la statele fon-
datoare pentru o perioadă de jumătate de secol reduc contribuţiile
financiare ale „noilor veniţi”.

Graficul de la baza paginii următoare arată numărul relativ de pa-
tente înregistrate anual de către fiecare din cele 27 state membre
UE. Cel mai mare număr de patente sunt înregistrate într-un grup
de ţări compus din Germania, Franţa, Italia şi Olanda. În mod co-
lectiv, numărul patentelor înregistrate din aceste 4 ţări se ridică la
70% din toate propunerile de patente înregistrate în UE – adică,
mai mult decât dublul numărului primit din 23 de ţări la un loc.1

De aceea, nu este o coincidenţă faptul că:

• Germania, Franţa, Italia şi Olanda sunt patru din cei şase
membri fondatori ai UE.

• Cei şase membri fondatori – împreună cu Marea Britanie, o
altă naţiune lider la exportul de medicamente – deţin majorita-
tea voturilor în „Consiliul Europei” şi „Parlamentul European”.

După semnarea Tratatului de la Lisabona, „investitorii” în Bruxelles
UE sunt gata să colecteze „returnarea” investiţiilor lor.

1 Source EUROSTAT 2005. 
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Există o similaritate remarcabilă între ierarhizarea contribuabililor
financiari către Bruxelles UE şi numărul de solicitări de patente în-
registrate în aceleaşi state membre. Cum patentele sunt valabile
în întreaga Europă, această imagine arată ce state controlează pie-
ţele de înaltă tehnologie – şi în ultimă instanţă, viaţa – în Europa.

Cumpărând Europa pentru patente

Informaţii suplimentare: GB1KB632
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Întrebări care necesită răspunsuri urgente sunt: cum au putut ar-
hitecţii Bruxelles UE să construiască o structură atât de nedemo-
cratică din ţări europene democrate – şi cine au fost aceşti oameni?
De fapt, arhitectul cheie al Bruxelles UE a fost Walter Hallstein
(1901-1982), un avocat puternic din Germania nazistă.

În iunie 1938, Hallstein a participat la negocierile oficiale de stat
între Germania nazistă şi Italia fascistă cu scopul de a face din
aceste ideologii agresive, o platforma pentru Europa viitoare. În
ianuarie 1939, doar cu câteva luni înainte de lansarea celui de-al
doilea război mondial de către coaliţia dintre IG Farben – cel mai
mare cartel al petrolului şi medicamentelor din acea vreme – şi na-
zişti, Hallstein a ţinut un discurs istoric subliniind în detaliu structura
legală a Europei sub controlul Nazi/IG Farben. 

În 1941, Hallstein a devenit decan al Facultăţii de Drept şi Economie
de la Universitatea din Frankfurt, Germania. Nu a fost o coinci-
denţă faptul că la Frankfurt era, de asemenea, sediul IG Farben.
Cu câţiva ani mai târziu, Tribunalul pentru crime de război de la
Nürnberg a revelat faptul că din acest sediu al IG Farben s-a plani-
ficat şi implementat cucerirea economică a Europei – patentele
fiind uneltele legale pentru controlul economic.

În 1950, după ce i-a minţit pe Aliaţi cu privire la trecutul său nazist,
Hallstein a devenit consilier al cancelarului vest-german Adenauer
şi principalul coordonator al politicii sale externe. Ca rezultat al ex-
perienţei sale anterioare extinse în planificarea unei Europe guver-
nate de Cartel şi nazişti, el a devenit arhitectul cheie al Bruxelles UE.

La 25 martie 1957, Hallstein a fost unul dintre cei 12 semnatari ai
Tratatului de la Roma – documentul fondator al Bruxelles UE. În
1958 el a fost numit primul preşedinte al Comisiei UE – un post pe
care l-a deţinut pentru un întreg deceniu.

Maestrul arhitect al Bruxelles UE
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Walter Hallstein
1936 - 1945

Hallstein a fost un membru al infamei asociaţii
a naziştilor, „Apărătorii legii”, organizaţie con-
struită pentru a deveni pilonul legal al unei Eu-
rope sub controlul coaliţiei Nazi/Cartel.

1941 - 1945
Hallstein a fost profesor de drept
şi economie la Frankfurt, sediul
celui mai mare cartel chimic al
lumii şi finanţatorul principal al na-
ziştilor, IG Farben.

1958 -1967
Hallstein a fost numit primul pre-
şedinte al aşa-numitei Comisii Eu-
ropene. El a construit Bruxelles UE
şi a condus Europa timp de 10 ani
decisivi, din această clădire gigan-
tică, cu ajutorul a mii de birocraţi
nealeşi – în numele intereselor
cartelului.

1950 - 1957
Hallstein a fost creierul poli-
tic al negocierilor care au
dus la Tratatul de la Roma.

La 25 martie 1957, Hallstein
a fost unul dintre cei 12
semnatari ai acelor tratate
care au fondat Bruxelles UE.

Noul sediu de la Bruxelles al Cartelului
Petrolului şi Medicamentelor

Zvastica oficială a 
„Asociaţiei Apărătorii
Legii” a lui Hallstein

Sediul cartelului IG Farben 
în Frankfurt, Germania

Informaţii suplimentare: GB1WH799



Bruxelles UE de astăzi este construit pe o serie de organizaţii pre-
decesoare care au condus gradual la structura curentă. Primul ciclu
al organizaţiilor a fost completat în anii 1950 şi a inclus Comunita-
tea europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) în 1951 Comuni-
tatea de Apărare Europeană (EDC) (un proiect care a fost respins
de parlamentul francez în 1954), Comunitatea Economică Euro-
peană (CEE) şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică
(EAEC sau EURATOM) în 1957.

Toate aceste organizaţii au avut în comun mai multe elemente:
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Arhitecţii cartelului Bruxelles UE

1

2

3

4

Comunitatea europeană a 
Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

Comunitatea europeană pentru 
energie atomică (EURATOM)

Uniunea vest-europeană (UVE)

Comunitatea economică
europeană (CEE)

Conducător al 
echipei de avocaţi

Hallstein

Hallstein

Hallstein

Hallstein



1. Au fost conduse de Cartelul German al Petrolului şi Medicamen-
telor – după înfrângerea în 1945 a coaliţiei Nazi/Cartel – într-un
efort de a organiza următoarea încercare de cucerire a Europei.

2. Textul tratatelor a fost pregătit de acţionarii legali ai Cartelului Pe-
trolului şi Medicamentelor, în mod special Walter Hallstein, pentru
a asigura structura dictatorială necesară planului de cucerire.

3. Alte cinci ţări europene, Franţa, Italia şi ţările Benelux au fost
atrase să adere la aceste „Comunităţi” cu promisiunea înşelă-
toare de pace, securitate şi prosperitate economică.

1 CFSP (Common Foreign and Security Policy)Politică  Externă şi de Securitate Comună
2 PJCC (Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters) Cooperare Poliţienească 

şi Judiciară  în Probleme Penale
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Politică externă CFSP1

1951
1952

2007
2009

1954
1955

1992
1993

Paris Paris Maastricht Lisabona

1957
1958

Roma

EURATOM

Comunitatea economică europeană (CEE)

EDC

Poliţie PJCC2

Uniunea
Euro-
peană

(Bruxelles
UE)2

3

4

Tratatele Construcţiei „Bruxelles UE”

Comunitatea 
Europeană (CE)
(politici economice, 
interne şi externe)

Comunitatea Europeană pentru 
Cărbune şi Oţel (CECO)1

Hallstein
(1958– 67)

Preşedintele 
Comisiei UE:

Informaţii suplimentare: GB1CA582



Gaetano Martino, MD, Italia. Gazda conferinţei. 

Pregătire juridica elementară: nici una

Înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial: membru
al mişcării fasciste italiene sub conducerea lui Mussolini.

După al doilea război mondial: face carieră ca membru al
celor „şase sicilieni”

Willem Beyen, Olanda.

Educaţie: Facultatea de drept

Profesie: director executiv (Philips, Unilever), 
bancher, diverse funcţii politice.

Joseph Bech, Luxemburg.

Educaţie: Facultatea de drept

Profesie: în anul în care a fost admis ca avocat, 1914,
a devenit deputat al partidului de dreapta. A deţinut
mai multe funcţii politice de-a lungul vieţii.

Antoine Pinay, Franţa.

Pregătire juridica elementară: nici una

În timpul celui de-al doilea război mondial: membru
al „Consiliului Naţional de la Vichy” – regimul mario-
netă francez stabilit de coaliţia Nazi/Cartel în Franţa
ocupată.

Paul-Henri Spaak, Belgia.

Educaţie: Facultatea de drept

Profesie: câţiva ani de practică juridică privată. 
Începând din 1925, diverse funcţii politice.
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Cei „Şase sicilieni” – 
Între 1 şi 3 iunie 1955, întâlnirea decisivă de pregătire a „Comunităţii
Economice Europene” a avut loc la Messina, Sicilia. Participanţii la
această întâlnire vor fi cunoscuţi drept „cei şase sicilieni”.



Experienţa juridică limitată
a acestor cinci „membri
fondatori” ai Bruxelles UE
contrastează cu experienţa
celui de-al şaselea mem-
bru, Walter Hallstein. 

Până în momentul Trata-
tului de la Roma, Hal-
lstein avea aproape trei
decenii de experienţă în domeniul educaţiei, profesoratului şi cer-
cetării la şcolile de drept şi instituţiile germane preocupate de drep-
tul şi sistemele economice internaţionale comparate:

• Efectuează studiile la Facultatea de Drept din Bonn, Munchen
si obţine titlul de „doctor în drept” la Universitatea din Berlin

• Beneficiază de pregătire de elită în „Drept internaţional compa-
rat” la Institutul „Kaizer Wilhelm” din Berlin, finanţat de Cartelul
IG Farben

• Este timp de aproape 20 de ani decanul Facultăţii de Drept şi
Economie de la universităţile din Rostock şi Frankfurt.

O scurta privire asupra documentelor din Curriculum Vitae al lui Hal-
lstein ne arată cine a tras cu adevărat sforile în proiectarea bazei juri-
dice pentru Bruxelles UE.
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şi Profesorul de Drept din Nazi/Cartel

Stânga:
Hallstein semnând 
Tratatul de la Roma

Jos:
Semnătura sa ca „pă-
rinte fondator”



Cum a putut Hallstein – cu trecutul său întunecat din istoria
Nazi/Cartel – să devină arhitectul şef al Bruxelles UE şi primul pre-
şedinte al comisiei UE?

Răspunsul la această întrebare este izbitor de simplu: în primul
rând, Hallstein a trebuit să mintă în faţa Comandamentului Su-
prem al Aliaţilor din Germania postbelică, în ceea ce priveşte cali-
tatea sa de membru în diferite organizaţii naziste. În al doilea rând,
el a trebuit să se asigure că numeroasele sale publicaţii şi prezentări
în calitate de cruciat al cuceririi Europei de către cartelul nazist, au
fost distruse.

Pe următoarea pagină sunt prezentate documente în formă tipărită
ale Bibliotecii Naţionale Germane care folosesc acelaşi termen de
căutare, „Walter Hallstein”. Aceasta – cea mai completă bibliotecă
online din toată Germania – listează următoarele sale publicaţii:

• Înainte de 1933 (anul în care coaliţia Nazi/Cartel a obţinut pu-
terea în Germania) se poate găsi o singură publicaţie.

• După 1945 şi înfrângerea coaliţiei Nazi/Cartel se pot găsi mai
mult de 100 de cărţi şi publicaţii semnate de Hallstein.

• Straniu, între 1933 şi 1945, în timpul regimului de teroare al coa-
liţiei Nazi/Cartel, se poate găsi o singură publicaţie a lui Hal-
lstein. Această absurd de scurtă listă de o singură publicaţie în
12 (!) ani merită o explicaţie – în special luând în considerare
faptul că în această perioadă Hallstein a fost decan al Facultăţii
de Drept la două mari universităţi germane.

Există o singură explicaţie a acestui fapt: Hallstein şi complicii săi din
Cartel au încercat să se asigure că nici unul din discursurile sau pu-
blicaţiile sale ca avocat al coaliţiei Nazi/Cartel şi al subjugării Europei
de către acesta, nu va supravieţui. Această „politică a pământului
pârjolit” a fost o condiţie preliminară pentru ridicarea politică a lui
Hallstein astfel ca el să devină părintele fondator al Bruxelles UE.

Pentru a răspunde cetăţenilor Europei la întrebarea „Cine este ade-
văratul Hallstein?”, am inclus un capitol special despre el.
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Hallstein şi proiectul „Pământul pârjolit”
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Nazi Regime
1933-1945

Inventarul dovezilor

Listarea rezultatelor căutării online prin motorul de căutare al Bibliotecii
Naţionale Germane. Termenul de căutare „Walter Hallstein” a dat ca re-
zultat un singur document în decurs de 12 ani în care Hallstein a avut
rolul de promotor al încercării Nazi/Cartel de a cuceri lumea.

Informaţii suplimentare: GB1WH733



În mod evident, Hallstein nu a fost singur în
rolul său de arhitect şef al Bruxelles UE. El s-
a înconjurat de tehnocraţi legali care fuse-
seră deja instrumentele acţionarilor coaliţiei
Nazi/Cartel înainte de 1945.

Deoarece uneltele cheie ale Cartelului pen-
tru a-şi asigura viitorul control asupra Euro-
pei au fost patentele, nu este o surpriză
faptul că Hallstein a ales – ca mâna lui
dreaptă – un expert în legea patentelor:

În timpul regimului nazist, Carl Friedrich Ophuels a fost expertul
conducător al importantei Curţi a Patentelor din Frankfurt (Germa-
nia), unde se afla sediul cartelului IG Farben, al industriilor chimice
din ţările ocupate ale Europei. Acest fapt l-a calificat, desigur, ca şi
complice al următoarei încercări a Cartelului de a cuceri Europa.

Chestionarul de des-nazificare al Aliaţilor din 1946 revelează faptul
că Ophuels a fost membru al partidului nazist NSDAP(Partidul Na-
tional Socialist Muncitoresc German) cu numărul de membru 2
399061 (document A). Din cauza trecutului său nazist, Biroul de Se-
curitate al Aliaţilor l-a clasificat în 1947 pe Ophuels astfel: „Acest
individ a fost anterior găsit de către Guvernul Militar neangajat în
nici un post superior celui de muncă obişnuită” (document B).

Totuşi, judecata lui Hallstein despre Ophuels era în contrast direct
cu cea a Biroului Aliaţilor. Împreună cu Gerhard Schiedermair – un
membru al notoriului clan Schiedermair de avocaţi nazişti – Hal-
lstein l-a promovat pe Ophuels într-un singur an (1949) în poziţiile
de „doctor” şi „profesor” de drept la Universitatea din Frankfurt.
Cu un an mai târziu, în 1950, Hallstein l-a numit pe Ophuels în po-
ziţia de „ambasador la Bruxelles” şi mâna sa dreaptă pentru con-
struirea „Bruxelles UE”.
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Expertul în patente al Cartelului, C.F.Ophuels
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este numit „omul din Bruxelles” al lui Hallstein
A

B

Informaţii suplimentare: GB1CO266



La 17 decembrie 1941, sediul central al partidului nazist din Frankfurt,
printr-o scrisoare oficială către Rectorul Universităţii din Frankfurt,
atestă faptul că C.F. Ophuels este un nazist „de încredere din punct
de vedere politic” („politisch verlassicher”). Doar 16 ani mai târziu,
acest puternic devotat al coaliţiei Nazi/Cartel semnează „Statutul Cur-
ţii de Justiţie a Europei” ca principal arhitect al acesteia.

Noi, popoarele Europei, trebuie să înţelegem că fundamentele Curţii
Europene de Justiţie – cel mai înalt organism juridic al „Bruxelles UE”
de astăzi, au fost fabricate şi legalizate de acţionarii coaliţiei
Nazi/Cartel care include membrii înregistraţi ai partidului nazist.

Timp de jumătate de secol Cartelul a reuşit să înăbuşe oribila şaradă
a acţionarilor săi politici. Acum că adevărul a ieşit la iveală, oricum, le-
gitimitatea democratică a „Bruxelles UE” s-a spulberat. Nici o organi-
zaţie democratică – şi nici un cetăţean cu drept de vot – nu-i mai
poate ignora trecutul criminal.
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Cartelul nazist „de încredere din
punct de vedere politic” devine



La 17 aprilie 1957, C.F.Ophuels – membru al partidului nazist cu numărul
2 399061 între 1 mai 1933 şi până în 1945 (întregul regim nazist) – a de-
venit un „părinte fondator” cheie al celei mai înalte Curţi a Europei.
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părintele fondator al Curţii Europene

....

Curtea Europeană de Justiţie
Cel mai înalt tribunal al Europei

17.4.1957

Informaţii suplimentare: GB1PR598
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IG Farben şi istoria criminală a 
Cartelului chimic german
Care erau interesele Cartelului, pe care le serveau Hallstein, Ophu-
els şi complicii lor în „costume gri”? Cartelul IG Farben s-a format
în 1925 din Bayer, BASF, Hoechst şi câteva alte firme germane mai
mici, producătoare de produse chimice. Era cea mai mare compa-
nie a lumii în domeniul în dezvoltare al vopselelor („Farben”în ger-
mană), produselor chimice, farmaceutice, produselor din plastic şi
altor produse sintetice patentate.

Cu zeci de mii de patente, IG Farben a fost cel mai mare deţinător
de patente al lumii la acel moment. Singurul pas care mai lipsea
până la controlul mondial era extinderea patentelor sale pentru a
monopoliza giganticele pieţe de produse sintetice aflate în dezvol-
tare, pentru tot restul lumii. Încă din 1904, preşedintele Bayer Carl
Duisburg solicitase formarea unui astfel de cartel, stabilind ca scop
explicit pentru industria chimică germană, „guvernarea lumii”.

În vederea îndeplinirii acestui scop, Bayer, BASF şi alte companii
chimice germane au fost instrumentele pentru furnizarea de ex-
plozibili şi gaze otrăvitoare către armata imperială germană, pen-
tru lansarea primului război mondial. În 1918, datorită eforturilor
eroice ale comunităţii mondiale, armata germană a fost înfrântă
şi prima încercare a cartelului chimic german de a cuceri lumea, au
eşuat. Dar Cartelul nu a renunţat.

BAYER, BASF, HOECHST – operaţionale din 1925 în cadrul Cartelu-
lui IG Farben – au finanţat ascensiunea partidului nazist, pregă-
tindu-l tehnic şi logistic pentru cea de-a doua încercare de cucerire
a lumii, al doilea război mondial. Până în 1942, industriile chimice
din jumătate de Europă au fost sub controlul IG Farben. În 1945,
cea de-a doua încercare de cucerire a lumii a eşuat de asemenea.
În 1948 mai mulţi directori ai IG Farben au fost condamnaţi de Tri-
bunalul de la Nürnberg pentru crime de război, genocid, sclavie,
jaf şi alte crime împotriva umanităţii.



53

Inventarul dovezilor

1914/18

1925

Forţele economice conducătoare din
spatele celor două războaie mondiale

BAYER BASF HOECHST

1947/48

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Prima încercare a cartelului petrolului şi medicamentelor

de a cuceri lumea. Până în 1914, aceste trei companii 
controlau peste 1000 de patente, de departe cel mai mare

număr de patente controlat de vreun grup corporatist, 
la acea dată.

Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război
Directorii executivii ai IG Farben sunt judecaţi şi

condamnaţi pentru genocid, sclavie, jefuirea Euro-
pei şi alte crime împotriva umanităţii – inclusiv con-
struirea lagărului de concentrare de la Auschwitz.

1939/45 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
A doua încercare a cartelului petrolului şi 

medicamentelor de a cuceri lumea, eşuează.

FORMAREA CARTELULUI IG FARBEN
Cel mai mare cartel chimic/farmaceutic al lumii finanţează

ascensiunea naziştilor şi îi pregăteşte pentru război.

Informaţii suplimentare: GB1DF377
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Cartelul IG Farben a construit cel mai
mare lagăr de exterminare al lumii

Pentru mai multe informaţii asupra rolului Cartelului Petrolu-
lui şi Medicamentelor în spatele celui de-al doilea război mon-
dial, Auschwitz şi a altor crime de război:

www.profit-over-life.org
Peste 50,000 înregistrări autentice ale Tribunalului de la Nürn -
berg pentru crime de război, împotriva Cartelului IG Farben. 

În schimbul finanţării accesiunii naziştilor şi a echipării lor pentru cel
de-al doilea război mondial, cartelul IG Farben a fost primul bene-
ficiar economic al cuceririi Europei. Un exemplu de strânsă colabo-
rare între Farben şi nazişti este lagărul de concentrare de la
Auschwitz. Finanţat cu un credit de 1 miliard de mărci germane
(Reichsmark) de la Banca Germaniei şi Banca din Dresda, IG Farben
a construit cel mai mare complex industrial al lumii la acea vreme,
în oraşul polonez Auschwitz.

Fabrica „IG Auschwitz” urma să producă cauciuc sintetic, benzină
şi alte produse chimice pentru cucerirea Rusiei şi Asiei de către
Nazi/IG Farben. Pentru construirea acestei uzine gigantice, lagărul
de concentrare din vecinătate a fost extins devenind cel mai mare
lagăr de muncă de sclavi şi exterminare, din întreaga lume.

Aceste crime şi altele comise de cartelul IG Farben la Auschwitz şi
în alte locuri, sunt documentate în înregistrările Tribunalului de la
Nürnberg pentru crime de război, împotriva conducătorilor execu-
tivi ai acestui cartel. Dintre aceste documente, cele mai şocante
sunt experimentele medicale cauzatoare de  moarte – dinte care
majoritatea au fost conduse cu produse farmaceutice patentate
de la BAYER, HOECHST şi alte companii membre IG Farben. Tribu-
nalul de la Nürnberg a dat de asemenea la iveală faptul că unii din-
tre medicii ce au condus aceste experimente mortale, inclusiv dr.
Vetter erau – la acea vreme – angajaţi plătiţi ai BAYER.
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BAYER, BASF, HOECHST (Cartelul IG Farben)
Arhitecţii Auschwitz

Dr. med.
Helmuth 
Vetter, 
angajat
BAYER şi
medic SS la
Auschwitz

IG Auschwitz se întindea pe 24km2

(6000 acri). Era 100% filială a IG Far-
ben (BAYER, BASF, HOECHST).

IG Auschwitz a fost construit cu zeci de
mii de lucrători sclavi din lagărul de con-
centrare de la Auschwitz.

Între 1 până la 3 milioane de oameni
au fost ucişi la Auschwitz cu Zyclon B –
un gaz fabricat de filiala Degesch a
BASF/IG Farben.

BAYER şi HOECHST şi-au testat medica-
mentele patentate pe mii de prizonieri
dintre care majoritatea au fost ucişi.

Angajaţii BAYER au condus experi-
mente cu produse patentate BAYER în
lagărul de concentrare de la Auschwitz.

IÎn 1948, directorii cartelului IG Farben
au fost judecaţi la Nürnberg. Preşedin-
tele C. Krauch şi alţii au fost condamnaţi
pentru genocid, sclavie şi alte crime.

Informaţii suplimentare: GB1AU388
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Cu „lovitura” impunerii „Bruxelles UE” 
Cartelul îşi expune propriul trecut criminal
În timpul ultimei jumătăţi de secol, Cartelul Petrolului şi Medica-
mentelor a făcut tot posibilul să mascheze adevărul în ceea ce pri-
veşte trecutul său criminal şi lipsit de scrupule, ca instigator al celor
două războaie mondiale.

Timp de peste 6 decenii deja, acţionarii cartelului au:

• plătit sute de miliarde de dolari pentru muşamalizare,

• construit imperii media pentru manipularea opiniei publice,

• rescris cărţile de istorie şi au cenzurat ştirile globale,

• finanţat şi crescut generaţii de politicieni – de la stânga la dreapta
– în zeci de ţări,

• plasat „portari” la toate disciplinele academice inclusiv ştiinţă, me-
dicină, istorie, ştiinţe sociale şi politice, ca şi în alte zone cheie ale
societăţii cum ar fi biserici, uniuni comerciale etc.,

• Şi au vânat fără milă pe toţi cei care au îndrăznit să rupă tăcerea.

Toate acestea s-au întâmplat cu un singur motiv: de a ascunde tre-
cutul criminal al Cartelului până îşi va fi desăvârşit cu succes cea de-
a treia încercare de cucerire a Europei care, de această dată, se
intenţionează să se realizeze prin „Bruxelles UE”. Muşamalizarea
celei mai mari crime din istorie – rolul Cartelului în spatele celui de-
al doilea război mondial – a costat cartelul sute de miliarde de do-
lari în ultima jumătate de secol.

Această uimitoare sumă de bani cheltuită de acţionarii cartelului
pentru a-şi muşamaliza trecutul criminal se poate explica într-un
singur fel: Cartelul este perfect conştient că dezvăluirea trecutului
său va distruge planurile pentru următoarea sa încercare de cuce-
rire şi control al Europei.

Semnarea „intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona” împreună cu
strângerea popoarelor Europei sub „Bruxelles UE”, au făcut din publi-
carea documentelor istorice şi faptelor conţinute în această carte, un
eveniment necesar şi oportun. Răspândirea acestei informaţii în Europa
şi întreaga lume va expune rolul Cartelului din spatele „Bruxelles UE”
împiedicându-l să lanseze o altă încercare de cucerire a lumii.
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Cel de-al doilea război mondial: 
război de cucerire în numele Cartelului 

Petrolului şi Medicamentelor

Aceasta este pagina de titlu din raportul oficial din 1945 care a
urmat audierilor Congresului SUA asupra cauzelor celui de-al doilea
război mondial. Se întinde pe sute de pagini şi dovedeşte fără echi-
voc faptul că cel de-al doilea război mondial a fost un „război de
cucerire” condus în numele Cartelului Petrolului şi Medicamentelor.
Scopul celui de-al doilea război mondial a fost acelaşi ca şi al pri-
mului: să controleze pieţele în ascensiune, de multe miliarde de do-
lari, pentru produsele chimice, petrochimice şi farmaceutice.

Aceste înregistrări guvernamentale oficiale au fost ascunse în ar-
hive pentru mai bine de şase decenii. Deşi sunt documente cheie
cu privire la cea mai mare crimă din istoria umanităţii, ele nu au
fost nici măcar publicate pe site-ul guvernului SUA. Acum, în sfârşit,
le puteţi studia singuri la www.relay-of-life.org.

Informaţii suplimentare: GB1SR299
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Date publicităţii după 7 decenii de tăcere: 
înregistrările crimelor de război ale Cartelului
Am obţinut peste 50,000 pagini din înregistrările oficiale ale Tribu-
nalului de la Nürnberg pentru crime de război, împotriva cartelului
IG Farben. Pentru prima oară în peste şapte decenii, înregistrările
autentice (inclusiv oribilele exponate) ale acestui proces din
1947/48 împotriva directorilor BAYER, BASF, HOECHST şi altor com-
panii IG Farben au fot date publicităţii şi sunt accesibile online în în-
treaga lume.

La studierea acestor înregistrări istorice, veţi înţelege că aţi fost în-
şelaţi sistematic în ceea ce priveşte adevăratul motiv al celui de-al
doilea război mondial, cea mai mare crimă din istoria planetei noas-
tre. De exemplu, veţi afla că:

• Cel de-al doilea război mondial nu ar fi avut loc fără suportul fi-
nanciar şi logistic al BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG
Farben, cel mai mare cartel de produse chimice şi farmaceutice
la acea vreme.

• Cel de-al doilea război mondial nu a fost dus în primul rând din
motive naţionale sau rasiale, ci în numele cartelului IG Farben şi
al încercării sale de a cuceri şi controla pieţele emergente de
multe miliarde de dolari în produse chimice, petrochimice şi far-
maceutice, ale Europei şi întregii lumi.

• Cel de-al doilea război mondial nu a fost opera unui psihopat
pervers pe nume Adolf Hitler. Dimpotrivă, Hitler şi huliganii lui
nazişti au fost marionetele militare şi politice ale Cartelului IG
Farben. Conform capetelor de acuzare aduse in faţa Tribunalului
din Nürnberg pentru crime de război, cel de-al doilea război
mondial a fost rezultatul unui efort coordonat, tehnologic, lo-
gistic, financiar, politic şi militar – pe care acuzarea l-a denumit
„căsătoria” dintre IG Farben şi nazişti.

• Lagărul de concentrare de la Auschwitz nu a fost creaţia unor
lunatici SS ci un lagăr de muncă sclavagistă pentru gigantica în-
treprindere industrială a IG Farben, IG Auschwitz care trebuia să
producă cauciuc şi combustibil sintetic în vederea cuceririi Euro-
pei de Est, Rusiei şi Asiei.



Pagină de titlu a Tribunalului de la Nürnberg pentru crime de război, pen-
tru cazul nr. VI „Statele Unite ale Americii vs. Carl Krauch şi alţi directori
IG Farben” care a durat de la 27 august 1947 până la 30 iulie 1948.
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Tribunalul de la Nürnberg pentru crime 
de război împotriva Cartelului Petrolului 

şi Medicamentelor

Informaţii suplimentare: GB1NT954
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Expunerea a jumătate de secol de înşelăciune

Dacă rolul decisiv al Cartelului din spatele celor două
războaie mondiale ar fi fost dezvăluit în trecut,
aceste interese corporatiste nu ar fi avut şansa de a
lansa o altă încercare de cucerire a Europei şi lumii.

Ca atare, ascunderea acestui trecut criminal a fost
o condiţie preliminară pentru construirea „Bruxel-
les UE”.

În paginile precedente ale acestei cărţi am expus
strategia înşelătoare a Cartelului. Pagina ce urmează
rezumă următoarele fapte esenţiale: în timp ce ac-
ţionarii politici şi militari ai Cartelului au fost con-
damnaţi la Nürnberg, acţionarii economici şi juridici
au fost însărcinaţi să pregătească şi să implementeze
cea de-a treia încercare a Cartelului de cucerire a Eu-
ropei şi lumii.
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CARTELUL PETROLULUI ŞI MEDICAMENTELOR
IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST

„Bruxelles UE” re-
construieşte „bra-
ţul în uniformă” al
Cartelului – pe
care l-a sacrificat
după ultima încer-
care nereuşită de
cucerire a lumii.

Condamnaţi ca „cei
mai importanţi cri-
minali de război” la
închisoare pe ter-
men lung şi moarte,
la Tribunalul de la
Nürnberg pentru
crime de război.

Sus: Hermann Göring, 
Jos: Joachim 

von Ribbentrop

Walter Hallstein Carl F. Ophüls

Însărcinaţi de Cartel să pre-
gătească următoarea încer-
care de cucerire a lumii prin
intermediul „Bruxelles UE”.

Au construit „armata eu-
ropeană” – inclusiv arme
nucleare – sub controlul
biroului politic al Cartelu-
lui de la „Bruxelles UE”.

În uniformă

AC Ţ I O N A R I

În costume gri
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A treia încercare a Cartelului Petrolului şi 
Medicamentelor de a cuceri şi controla lumea

Când citiţi această carte aţi putea să vă gândiţi că informaţia pre-
zentată aici nu poate fi adevărată, fiindcă dacă ar fi fost, aţi fi aflat
despre ea înainte. Există totuşi un simplu motiv pentru care nu aţi
fost până acum conştienţi de aceste lucruri.

Cum cele două încercări precedente de cucerire a lumii – cele două
războaie mondiale – au eşuat, acţionarii Cartelului au ştiut că singurul
mod de a face ca a treia încercare să aibă succes va fi să elimine în
mod esenţial din memoria umanităţii implicarea sa în încercările pre-
cedente. Altfel, cum vă explicaţi că mai mult de 60,000 de pagini ale
proceselor Tribunalului din Nürnberg împotriva cartelului IG Farben
au fost ascunse pentru mai bine de şase decenii în arhive internaţio-
nale? De ce a fost nevoie de autorii acestei cărţi să elibereze această
informaţie şi să o publice online la www.profit-over-life.org? 

În timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului din timpul celui
de-al doilea război mondial au fost făcuţi răspunzători pentru moar-
tea şi distrugerea pe care le-au provocat, stăpânii săi economici au
continuat eforturile lor neabătute pentru a atinge scopul lor final.
În vederea acestui scop, ei au finanţat pur şi simplu ridicarea unei
noi generaţii de acţionari politici în ţările cheie.

Helmut Kohl, un fost angajat BASF, a fost promovat la funcţia de
cancelar german – pe care a deţinut-o timp de 16 ani. În acest in-
terval, a cheltuit miliarde de dolari din banii contribuabililor pentru
a finanţa construirea Bruxelles UE. Angela Merkel, protejata sa po-
litică, deţine astăzi acest post. În paralel, în Franţa, „urmaşii arhi-
tecţilor de la Auschwitz” l-au promovat la putere pe Nicolas Sarkozy.
După respingerea Bruxelles UE de către populaţia Franţei şi Olandei
în 2005, aceşti doi executori politici ai Cartelului au constrâns con-
ducătorii celorlalte ţări europene să semneze „intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona”.
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Moştenitorii arhitecţilor de la Auschwitz au
devenit promotorii cheie ai „Bruxelles UE”

BAYER BASF

Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război
Recunoscând forţa industrială conducătoare din spatele celui de-al doilea
război mondial, Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război a ordo-
nat descompunerea cartelului IG Farben în companiile sale componente.

Angela Merkel
• executor politic al cartelului german
• cancelar al Germaniei din 2005 şi până astăzi

Nicolas Sarkozy
• executor politic al cartelului francez
• preşedintele Franţei din 2007 şi până astăzi

AVENTIS

SANOFI

Helmut Kohl 
• fost angajat BASF protejat al lui Wurster
• a devenit cancelar alGermaniei între 1982-1998

HOECHST

2005: cu ajutorul mi-
nistrului de interne
francez de atunci, Ni-
colas Sarkozy, piticul
farmaceutic Sanofi a
„înghiţit” gigantul
farmaceutic Aventis.

Carl Wurster
Membru în consiliul de ad-
ministraţie al filialei IG Far-
ben care producea gaz
pentru Auschwitz După
război: CEO1, mai târziu
preşedinte adjunct al consi-
liului de administraţie BASF.

Fritz Ter Meer
Director IG Farben
condamnat la Nür-
nberg pentru sclavie,
jaf şi alte crime După
război: Preşedinte al
companiei BAYER
între 1956-1957.

Sarkozy şi Merkel au devenit constrângătorii politici pentru „intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona” şi pentru următoarea încercare a Cartelului Petrolu-
lui şi Medicamentelor de a cuceri şi controla Europa – şi de aici,întreaga lume.

Angela Merkel în 1992 şi 2009. Mentorul său, Helmut
Kohl, a prezentat-o pe tânăra Merkel ca „fata mea”.

1 CEO Chief Executive Officer – director executiv, preşedinte, cea mai înaltă funcţie executivă într-o companie.
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Lumea în pragul unei dictaturi globale
şi a celui de-al treilea război mondial
Istoria ne arată că au existat două condiţii preliminare pentru în-
cercările de cucerire a lumii de către Cartel:

1. instaurarea unei dictaturi în teritoriul de pe care se lansa cucerirea
lumii. Tratatul de la Lisabona asigură baza legală pentru acest lucru.
2. Planificarea sistematică de acţiuni militare, inclusiv un nou război
mondial. Formarea unei armate europene, combinată cu ameninţări
deschise din partea acţionarilor politici conducători ai cartelului, de
folosire a armelor nucleare, este un pas incontestabil spre acest lucru.

Astfel, paralela istorică între preluarea puterii de către Cartelul Pe-
trolului şi Medicamentelor prin intermediul Bruxelles UE este pre-
luarea guvernului german de către acelaşi grup de interese, acum
trei sferturi de secol. Anul 1993 este similar cu anul 2009 când Car-
telul Petrolului şi Medicamentelor a impus „actul de activare”. Anul
1934 este similar cu anul 2010 când dictatura îşi va arăta adevărata
faţă supunând sectoare cheie ale societăţii, dominării sale. Planul
susţinut al lui Sarkozy pentru o economie central-europeană con-
trolată este doar începutul.

În lumina acestor fapte, populaţia Europei şi a întregii lumi trebuie
să treacă la acţiune. Succesul eforturilor lor va depinde de urmă-
toarele condiţii:

1. Analiza politică corectă. Această carte a fost scrisă pentru a 
asigura acest lucru.

2. Diseminarea eficientă a acestei informaţii către toate 
popoarele lumii.

3. Organizarea unei mişcări populare cu scopul de a proteja 
democraţia şi pacea în Europa şi toate ţările lumii.
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Paralelă între 1993 şi astăzi

Cartelul produselor chimice,
petrolului şi medicamentelor

Europa, apoi
restul lumii

Germania

False promisiuni de
„lege, ordine şi pace”

Actul german de acti-
vare din aprilie 1933

Criza economică de la
sfârşitul anilor 1920

Control economic 
şi politic

Abolirea drepturilor 
civile / Militarizare

Aceiaşi

Aceiaşi

Germania,
Franţa

Aceiaşi

Tratatul de la
Lisabona

Criza economică
globală actuală

Aceiaşi

Aceiaşi

Controlarea opiniei
publice

Media controlată
de cartel Aceiaşi

Pregătiri pentru 
dictatură

Beneficiari 
şi finanţatori

Pretenţii la pieţe 
teritoriale

Ţări conducătoare

Tactici înşelătoare pen-
tru a acapara puterea

Act de activare

Eveniment 
declanşator

Scop final

2007/09
Europa

-Tratatul de la 
Lisabona-

1933
Germania

Actele de îm-
puternicire ale

Cartelului
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Politicienii care au dat continentul european

Vanhannen
Finland

Karamanlis
Greece

La 13 decembrie 2007, aceşti politi-
cieni europeni au semnat „actul de
activare” de la Lisabona. Procedând
astfel, ei au dat întregul continent
european pe mâinile Cartelului. În-
tocmai ca şi parlamentul german în
1933, aceşti politicieni au pavat dru-
mul către dictatură şi cucerirea lumii
în numele intereselor corporatiste.
Şi exact ca în 1933, au dat acestei
preluări o acoperire pseudo-demo-
cratică.

Executorii politici cheie ai cartelului

Zatlers
Latvia

Prodi
Italy

Ahern
Ireland

Brown
United Kingdom

Andrus
Estonia

Merkel
Germany

Sarkozy
France

Rasmussen
Denmark

Stanishev
Bulgaria

Verhofstadt
Belgium
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Summarizing the evidence

pe mâinile Cartelului

Adamkus
Lithuania

Junkers
Luxemburg

Gonzi
Malta

Balkenende
Netherlands

Gusenbauer
Austria

Socrates
Portugal

Tusk
Poland

Basescu
Romania

Reinfeldt
Sweden

Fico
Slovakia

Ferenc
Hungary

Topolanek
Czech Republic

Zapatero
Spain

Rumsfeld
Slovenia

Papadopulos
Cyprus

Sursa imaginilor: Wikipedia



Împiedicarea repetării istoriei

Capitolul 1
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Fiind evident că reprezentanţii politici ai întregului continent au
eşuat în apărarea democraţiei, noi, popoarele lumii, trebuie să ne
conştientizăm responsabilităţile şi să trecem la acţiune. Pentru a
putea face acest lucru, trebuie să înţelegem istoria. Pagina urmă-
toare rezumă experienţa omenirii în ultimul secol, într-o formă gra-
fică. 

Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a condus Europa şi lumea spre
abis încă de două ori până acum. Peste o sută de milioane de oameni
au plătit cu viaţa ca rezultat al căutării controlului global de către
aceste interese corporatiste. Secolul 20 va intra în analele istoriei ca
„Secolul morţii şi distrugerii în numele Cartelului Petrolului şi Medi-
camentelor”. Iar acum, la începutul secolului 21, ne confruntăm cu
situaţia în care acelaşi grup de interese întreprinde o a treia încercare
de a subjuga lumea controlului său. 

Această a treia încercare de astăzi este deosebit de periculoasă în-
trucât Cartelul îşi ascunde motivele evidente pentru control global
sub înşelătoarea propagandă pentru pace. Acţionarii politici ai Car-
telului încearcă să convingă oamenii că este nevoie de Bruxelles UE
pentru a împiedica Europa să repete înfiorătoarele experienţe ale
celor două războaie mondiale.

Acum trebuie să facem o alegere: fie închidem ochii şi ignorăm
aceste fapte istorice, fie ne recunoaştem responsabilitatea de a
împiedica repetarea istoriei şi acţionăm. În mod clar, singurul mod
de a merge înainte este de a acţiona. Primul pas pentru a pune
capăt acestor secole de înşelăciune care au ţinut milioane de oa-
meni în ignoranţă cu privire la adevăraţii vinovaţi de cele mai mari
crime din istorie – este împărtăşirea informaţiei şi altora. 
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Executori
politici 

Consecinţa 
ignorării 
semnelor 
timpurii de
avertizare

Primul război
mondial

Al doilea 
război 

mondial ? 

Împăratul 
german

Wilhelm II

Hitler 
şi partidul 

nazist

“Bruxelles
UE”

1918
Încercarea de cuce-
rire a lumii a eşuat

1945
Încercarea de cuce-
rire a lumii a eşuat

Tu
decizi!

1933
Actul de 
activare

Actul de acti-
vare de la 
Lisabona

1914 
Legea „Angajamen-

telor de război”
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Un secol de moarte şi distrugere
Cartelul şi intenţia sa de a cuceri lumea

Cartelul produselor chimice, petrolului şi 
medicamentelor caută controlul global
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În acest capitol introductiv al cărţii v-am confrun-
tat cu fapte şi informaţii istorice despre care
poate nu aţi auzit niciodată.

Suntem conştienţi că unele din aceste informaţii
şocante sunt greu de acceptat şi vă încurajăm să
vă faceţi propriile cercetări suplimentare.

Deoarece toate aceste fapte prezentate aici sunt
bazate pe înregistrări istorice, suntem siguri că
veţi găsi confirmările pentru tot ce este scris în
această carte.

De îndată ce veţi fi înţeles în ce măsură voi, fami-
liile, prietenii şi întreaga voastră generaţie, aţi
fost menţinuţi în completă ignoranţă în ce pri-
veşte fapte esenţiale ale istoriei, aţi putea să vă
puneţi o întrebare decisivă: 

„Pentru cât timp vom mai permite intereselor
Cartelului să hotărască viitorul continentului
nostru?”
Următoarele pagini vă vor da câteva idei despre
ceea ce puteţi face, aspecte ce vor fi discutate
pe larg în ultimul capitol al acestei cărţi.

„Cei care nu-şi amintesc trecutul sunt
condamnaţi să-l retrăiască”

Georg Santayana
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Sacrificând
milioane de
vieţi ...

BAYER HOECHST
astăzi SANOFIBASF

ATUNCI

ASTĂZI

Pentru 
profituri 
de miliarde

Lagărul de concentrare Auschwitz

Sediul IG Farben din Frankfurt face
planuri pentru Auschwitz

IG Auschwitz

cartelul international al petrolului şi medicamentelor

Credeţi că în secolul 21 aceste corporaţii vor înceta să mai 
rişte milioane de vieţi pentru a face profituri de miliarde?

Informaţii suplimentare: GB1TA748



Pentru a evalua în mod corect situaţia geopolitică curentă, trebuie
să subliniem o diferenţă importantă dintre cele două încercări an-
terioare de cucerire a lumii de către Cartel şi încercarea actuală.
Primul şi al doilea război mondial au fost încercări ale Cartelului
Petrolului şi Medicamentelor dintr-o singură ţară (Germania) pen-
tru a elimina competiţia altor naţiuni şi a companiilor multinaţio-
nale de a domina noile pieţe emergente ale produselor chimice,
petrochimice şi farmaceutice.

Prin contrast, prezenta încercare de cucerire a lumii prin Bruxelles
UE este condusă atât de viguros dintr-un motiv diferit. În timpul
ultimelor decenii, omenirea a dezvoltat tehnologii care ameninţă
în mod fundamental monopolul produselor patentate, sintetice.
Produsele care sunt în prezent ameninţate formează chiar substra-
tul puterii economice a Cartelului:    

• Petrolul. Monopolul petrolului ca principal furnizor de energie
al lumii este ameninţat de formele de energie regenerabilă care
includ apa (hidrogenul), vântul, energia solară, a mareelor, ener-
gia geotermală şi altele. Oricât de diferite ar fi aceste tehnologii,
ele au în comun un singur aspect: eliberează omenirea de de-
pendenţa de petrol.

• Medicamentele patentate. Monopolul asupra produselor far-
maceutice patentate ca răspuns principal la toate problemele
de sănătate ale lumii este ameninţat de abordări ştiinţifice ale
sănătăţii din punct de vedere naturist, eficient, sigur şi accesibil.

• Hrana patentată (GMO) (organisme modificate genetic). În-
cercarea de a monopoliza şi controla furnizarea mondială de
hrană patentată modificată genetic, fructe, legume şi animale
(organisme modificate genetic) este ameninţată de creşterea
cererii populare pentru îngrăşăminte sănătoase şi surse de hrană
organice, fără pesticide.

Topirea fiecăreia din aceste pieţe globale semnifică o pierdere de
magnitudine de mii de miliarde  de dolari.
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Provocarea istorică a timpului nostru



Mai mult interesele din spatele Cartelului au înţeles că oamenii
lumii sunt hotărâţi să apere aceste noi tehnologii „eliberatoare”,
făcând astfel imposibil pentru ei să mai apere pieţele globale de
produse patentate, într-un sistem democratic. În această situaţie,
singura opţiune a Cartelului pentru a-şi proteja privilegiile econo-
mice, este să escaladeze criza internaţională şi să instige la conflicte
militare cu scopul de a-şi stabili guvernarea mondială asupra lumii.

Oamenii lumii trebuie să înţeleagă că actuala încercare de cucerire
a lumii din partea Cartelului Petrolului şi Medicamentelor nu este
lupta unei singure naţiuni împotriva lumii cum a fost în cele două
războaie mondiale. Liniile frontului astăzi se trasează între intere-
sele financiare ale unei mâini de acţionari corporatişti şi interesele
de viaţă şi sănătate a miliarde de oameni în viaţă astăzi şi alţii fără
număr care încă nu s-au născut.

Aceasta este provocarea timpului nostru. Dar în această provocare
istorică stă şi o oportunitate de viaţă care ne taie răsuflarea.
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Energii 
regenerabile
• apă 

(hidrogen)
• solară
• eoliană
• altele

Sănătate 
naturală cu
baze ştiinţifice

Hrană organică



Deoarece este evident că reprezentanţii politici ai unui întreg con-
tinent, Europa, au eşuat în apărarea democraţiei, noi, oamenii
lumii, trebuie să ne recunoaştem responsabilităţile şi să acţionăm.
Acum este necesară o mişcare globală care protejează locuitorii
acestei planete, astăzi şi în viitor, împotriva sacrificării lor în favoa-
rea intereselor Cartelului Petrolului şi Medicamentelor. Însăşi
esenţa acestei mişcări este de a proteja sănătatea şi viaţa a mi-
lioane de oameni; de aceea ea va fi o „Mişcare a vieţii”.

Această carte oferă analiza istorică pentru necesitatea şi urgenţa
unei astfel de mişcări. Lecţiile de istorie documentate în această
carte vor pune capăt deceniilor de înşelăciune care au pus bazele
guvernării de către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor până acum.

Cartea arată că eforturile disperate ale Cartelului de a cimenta Bru-
xelles UE şi a extinde influenţa acestuia în toată lumea nu sunt o
coincidenţă. Ele reflectă teama că ar putea pierde controlul politic
şi economic asupra planetei noastre. Formele alternative de energie
ameninţă să pună capăt „tiraniei petrolului. În mod similar, abor-
dările pentru sănătate naturală eficientă sunt pe cale să pună capăt
dependenţei omenirii de medicamentele chimice toxice patentate.

Acţionarii status quo au înţeles că nu pot să-şi păstreze interesele
economice într-o democraţie. Singurul mod în care pieţele lor de
multe trilioane de dolari cu tehnologii antice pot fi menţinute este
instaurarea unei forme totalitare de guvernământ. Astfel, încercă-
rile agresive ale Cartelului de a acapara puterea asupra Europei şi
lumii, aşa cum sunt documentate în această carte, nu sunt un semn
de putere, ci de disperare.
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O lume de la oameni pentru oameni
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De ce Mişcarea Vieţii va reuşi

Înţelegerea acestei analize istorice – cu privire la situaţia din ce în
ce mai disperată a forţelor care au controlat lumea în trecut – este
o condiţie preliminară pentru crearea unei lumi noi „prin oameni
pentru oameni”. „Mişcarea Vieţii” care trebuie să întreprindă
această misiune istorică are două scopuri primare:

1. să avanseze noi tehnologii în domeniile energiei, sănătăţii şi
altor sectoare cheie ale societăţii, care demontează monopolul
status quo în aceste pieţe. 

2. să combine democratizarea acestor tehnologii cu promovarea
democraţiei politice la nivel local, naţional şi internaţional.

Lucrând pentru aceste două scopuri, „Mişcarea vieţii” va apăra de-
mocraţia, păstra pacea şi astfel, inevitabil, va dejuca planurile Car-
telului pentru o altă încercare de cucerire a lumii.

Mai mult despre importanţa „Mişcării Vieţii” puteţi găsi în ultimul
capitol al acestei cărţi.

Naşterea „Mişcării vieţii”





Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"

Capitolul 2

WALTER HALLSTEIN:

Avocat proeminent
al regimului nazist –
şi arhitect cheie al
„Bruxelles UE“



Walter Hallstein (1901-1982)
Walter Hallstein a fost un avocat proeminent implicat în planifi-
carea juridică şi administrativă a unei Europe postbelice sub con-
trolul naziştilor şi aliaţilor lor corporatişti, Cartelul Petrolului şi
Medicamentelor, IG Farben.

Hallstein a reprezentat noua generaţie de membri ai coaliţiei
Nazi/Cartel. El a fost instruit de profesori de drept al căror prim
scop era sabotarea “Tratatului de la Versailles”, hotărând chel-
tuielile de reparare impuse Germaniei după pierderea celui de-
al doilea război mondial. Hallstein a primit de timpuriu în cariera
sa o instruire specială la “Kaizer Wilhelm Institute” din Berlin.
Această instituţie privată era finanţată pe larg de cartelul IG Far-
ben pentru a instrui cadrele ştiinţifice şi juridice necesare urmă-
toarelor încercări ale Cartelului pentru cucerirea şi controlul
Europei şi lumii.

În timp ce guvernarea naziştilor s-a încheiat în 1945, guvernarea
complicilor lor, cartelul IG Farben şi succesorii săi, BAYER, BASF
şi HOECHST, abia începea. Ca parte strategică a planului lor de a
lansa cea de-a treia încercare de cucerire a Europei, ei au plasat
– la doar un deceniu de la eşecul încercării precedente – unul de-
al lor la conducerea noului “politbüro” (birou politic) la Bruxelles:
Walter Hallstein.

Acest capitol documentează faptul că structura fundamental ne-
democratică a Bruxelles UE nu este o coincidenţă. Hallstein – un
proeminent avocat nazist – şi expert al concernului IG Farben –
a fost ales potrivit acestor interese corporatiste să devină primul
preşedinte al Comisiei Europene cu o misiune specifică: să mo-
deleze “Bruxelles UE” după planurile originale ale coaliţiei
Nazi/IG Farben pentru a guverna Europa dintr-un “birou central
al Cartelului”. 

Scopul Cartelului Petrolului şi Medicamentelor, atunci şi acum, a
fost crearea unui “birou european al Cartelului” (i.e.“Bruxelles
UE”) cu o adunătură de birocraţi ai cartelului, nealeşi (i.e.“Comi-
sia UE”), care să guverneze asupra popoarelor Europei în numele
intereselor corporatiste globale, şi anume ale Cartelului produ-
selor chimice, petrolului şi medicamentelor.
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Nici o persoană nu a avut influenţă mai mare decât Hallstein asu-
pra formei de astăzi a “Bruxelles UE” şi astfel, asupra viziunii Car-
telului despre viitorul Europei. Faptele despre Walter Hallstein
documentate în această carte vor pune capăt deceniilor de igno-
ranţă în ceea ce priveşte “părintele fondator” al “Bruxelles UE”.

Prin aflarea trecutului acestui om, populaţia Europei şi lumii va
putea identifica adevăratele interese şi motive din spatele struc-
turii “Bruxelles UE”.

Maestrul înşelăciunii
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Arhitectul cheie al “Bruxelles UE” de astăzi
La 25 martie 1957, Hallstein a fost numit unul dintre cei 12 “părinţi
fondatori”  - semnatarii originali – ai “Tratatului de la Roma”, do-
cumentul de temelie al “Bruxelles UE” la care a fost coautor.

La 7 ianuarie 1958, Hallstein a fost numit de către acţionarii politici
ai Cartelului petrolului şi medicamentelor, ca primul preşedinte al
aşa-numitei “Comisii UE”, cel mai înalt organism al Comisiei Econo-
mice Europene (CEE) şi precursorul “Bruxelles UE”.

În 1963 Hallstein a fost numit pentru un al doilea mandat de 5 ani
ca preşedinte al “Comisiei UE”. Pentru a-şi cimenta strânsoarea asu-
pra Europei, cartelul şi acţionarii săi politici I-au oferit lui Hallstein
– primul “rege” al Europei moderne – cu un “castel” corespunză-
tor, giganticul colos “Berlaymont” din centrul oraşului Bruxelles
(imaginea mai jos). 

Timp de 10 ani de zile, din 1958 până în 1967, Hallstein a coman-
dat o armata de mii de birocraţi, în afara oricărui control demo-
cratic. 

Liderii politici ai celor 27 de naţiuni Europene care au sem-
nat “Actul de Activare de la Lisabona” au omis să pună în-
trebări decisive:

1. cine a conceput structura nedemocratică a 
“Bruxelles UE”? 

2. de unde a venit planul structurii “Bruxelles UE”?
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Cu ajutorul armatei sale de servitori supuşi, plătiţi bine de cartel şi
acţionarii săi politici, Hallstein a modelat “Bruxelles UE” după pla-
nurile proiectate cu două decenii înainte de către el şi complicii lui
– pentru o Europă sub controlul Nazi/IG Farben. 

Cu 51 de ani mai târziu, la 1 decembrie 2009, aşa numitul “Tratat
de la Lisabona” a impus elementele cheie ale structurii “Bruxelles
UE” construită de Hallstein – şi de aici, elementele cheie ale planu-
lui principal al Nazi/Cartel – asupra populaţiei Europei.

Astfel, la începutul secolului 21, ca o con-
secinţă directă a ignoranţei istorice:

• 27 şefi de state, prin semnarea aşa-numi-
tului “Tratat de la Lisabona”, au semnat
un “act de Activare”;

• similar cu anul 1993, ei au sacrificat de-
mocraţia şi au deschis porţile pentru gu-
vernarea asupra Europei a aceloraşi
interese corporatiste de cartel care nu
şi-au atins scopul în timpul celui de-al
doilea război mondial.

Noul plan al cartelului de a pune stă-
pânire pe Europa a fost simplu: numeşte un “rege”, înzes-
trează-l cu un “castel” şi mii de birocraţi servili, pentru a

guverna – şi a prezenta în mod înşelător această
structură în faţa oamenilor, ca pe un simbol al de-
mocraţiei.

Dar acum, că această fraudă a fost expusă în
această carte, ea nu va mai putea fi executată.
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Înaintea şi în timpul celui de-
al doilea război mondial Hal-
lstein a fost membru al
orga nizaţiilor oficiale naziste

Ca parte a construirii dictaturii şi pregătirilor pentru cel de-al doilea
război mondial, coaliţia Nazi/IG Farben a avut grijă de alinierea ideo-
logică a tuturor sectoarelor cheie ale societăţii, sub guvernarea sa.
Unul dintre cele mai importante sectoare era dreptul, care folosea
pentru a da dictaturii o “frunză de smochin” legislativă. În 1993,
imediat după acapararea puterii, s-a fondat BNSD (Bund National-
sozialistischer Deutscher Juristen i.e. Asociaţia Avocaţilor Germani
Naţional Socialişti). În 1936 această organizaţie a fost convertită în
notoria “Asociaţie a Apărătorilor Legii” (Rechtswahrer) nazistă.
“Apărător al legii” era codul de limbaj al naziştilor pentru distruge-
rea sistematică a sistemului democratic legal şi înlocuirea lui cu legea
dictatorială Nazi/fascistă.
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Prof. Dr.  jur. Walter Hallstein       Rostock, septembrie 30, 1935
Stephan Str. 15

Către reprezentanţii guvernului (nazist) în Universitate

R o s t o c k

Cu privire la jurământul meu de birou declar:

În perioada postbelică (primul război mondial, după 1918) am fost
membru în următoarele organizaţii:

În timpul cât am fost asistent de avocat (referendar) am 
aparţinut Asociaţiei Referendarilor din Reich (ul nazist),

Ca profesor am aparţinut asociaţiei universităţilor 
germane ale Reich (ului nazist).

Astăzi sunt membru al “Asociaţiei Avocaţilor Profesionişti Naţional
Socialişti” (Bund Nazionalsozialistischer Deutscher Juristen BNSDJ),
“Asociaţiei Profesorilor Naţional Socialişti” (Nazionalistischer 
Lehrerbund, NSLB) şi conferenţiarilor.

Hallstein a fost membru
atât al BNSD cât şi al in-
famei organizaţii naziste
“Rechtswahrer”. Calita-
tea de membru în aceste
organizaţii era restricţio-
nată numai pentru acei
oameni care arătau spri-
jin neprecupeţit pentru şi
participare la implemen-
tarea ideologiei naziste şi
planificarea cuceririi lumii
de către coaliţia Nazi / IG
Farben.
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Emblema oficială a organizaţiei na-
ziste “Rechtswahrer” (Apărătorii Legii)
cu zvastica în centru.

Walter Hallstein: Avocat proeminent al regimului nazist – şi arhitect cheie al „Bruxelles UE“



Pledoaria lui Hallstein – sub jurământ – cu privire la suportul său
de încredere acordat ideologiei şi scopurilor naziste i-a promovat
într-o mare măsură cariera academică. La 18 mai 1936 , doar la
opt luni după jurământul său de loialitate faţă de nazişti, Hal-
lstein a fost numit „Decan al Facultăţii de Drept şi Economie” la
Universitatea Rostock din Germania nazistă.
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Alianţa Naţional Socialistă a

Apărătorilor Legii

“Alianţa Naţional Socialistă a Protectorilor
Legii” (NSRB) este responsabilă pentru orga-
nizarea profesională a profesiei juridice de
german (nazist). Este condusă de ministru Dr.
Frank1, conducătorul („Reichsleiter”) biroului
juridic al Reich-ului („Reichsrechtsamt” i.e.te-
renul pe care au încolţit legile de teroare ale
nazismului), al Partidului Naţional Socialist al
Muncitorilor Germani (NSDAP) (i.e.„Partidul
nazist” oficial)... 

Prin poziţiile sale de conducere, NSRB este
conectat la birourile centrale ale Biroului Ju-
ridic al Reich-ului al NSDAP. În acest mod se
asigură că direcţia politică a activităţii profe-
sionale este identică cu voinţa NSDAP (parti-
dul nazist) – şi de aceea cu conducerea statului
(nazist). Astfel, asocierea NSRB cu (partidul
nazist) NDSAP are o fundaţi solidă”.
1 Frank, avocatul cel mai înalt în grad al naziştilor, a fost
condamnat la moarte la data de 17 octombrie 1946 pentru
crime de război şi crime împotriva umanităţii la Tribunalul
pentru Crime de Război de la Nürnberg.

Hallstein – “apărător” al legilor naziste
Asociaţia nazistă a “apărătorilor legii” a fost unul din pilonii regi-
mului de teroare al naziştilor. Funcţiile şi responsabilităţile membrilor
“apărătorilor legii” erau definite în “Procedurile oficiale ale asociaţiei
Apărătorilor Legii NS” (Schriftenreihe des NS Rechtswahrerbunds)
volumul 5, 1938, aşa cum este documentată aici:
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Cancelarul
Universităţii Rostock

Rostock, mai 18, 1936 

Pe baza autorităţii cu care am fost investit de către Minis-
terul Educaţiei al Reich-ului, prin prezenta vă numesc
Decan al Facultăţii de Drept şi Economie. Vă solicit să mă
informaţi pe cine veţi numi ca adjunctul dumneavoastră.

Heil Hitler!
Cancelarul

Domnului
Prof. Dr. H a l l s t e i n

Aici  [Rostock]
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După înfrângerea încercării Nazi/IG Farben de cucerire a lumii,
una din primele sarcini pentru omenire a fost să se asigure că cri-
minalii responsabili au fost pedepsiţi şi nu vor mai putea niciodată
să comită astfel de crime împotriva umanităţii. Printre alţii, aliaţii
au întrebat conducătorii birourilor publice germane – inclusiv per-
sonalul universităţii – despre trecutul lor nazist. Mai jos este un
facsimil al interogatoriului oficial luat lui Walter Hallstein în 1945
(fragmente).  

După înfrângerea naziştilor în 1945,
Hallstein a suferit de amnezie acută
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Acest document, numit „Chestionar personal pentru oficialii universi-
tăţii” a fost completat de Hallstein personal, cu scrisul său de mână. În
acest chestionar oficial Hallstein a negat în mod zgomotos că ar fi avut
vreo legătură cu regimul nazist – altul decât al unui simplu martor. În
contradicţie cu înregistrarea sa publică – inclusiv jurământul de loialitate
faţă de nazişti, din 1936 – a negat până şi faptul că ar fi fost membru
al vreunei organizaţii naziste sau promotor al ideologiei acestora.

Minciunile sfruntate ale lui Hallstein legate de trecutul său nazist, în
înregistrări oficiale, constituie sperjur. Totuşi se pare că timp de câteva
decenii a mers înainte aşa.

În 1957, „soldatul frontului legislativ” al naziştilor (autoportretul lui
Hallstein în 1939) avea să fie numit pentru a coordona următoarea
încercare a cartelului de a cuceri Europa, prin intermediul unui nou
birou central al Cartelului, „Bruxelles UE”.

Acum, cu jumătate de secol mai târziu, povestea cu zâne a lui Hal-
lstein ca părinte fondator al unei Europe democratice s-a prăbuşit, şi
odată cu ea, temelia întregii structuri „Bruxelles UE”.  

Traduceri ale interogatoriului şi mărturiei oficiale a lui Hallstein
din 1945, dată sub jurământ ca parte a „programului de denazi-
ficare” al Aliaţilor.
Nume: Hallstein
Vârsta: 44
Ocupaţia: avocat

2. Din 1933 şi până în prezent aţi fost membru al:
....

d). unei organizaţii politice în cadrul universităţii?  NU

(dacă da, vă rugăm detaliaţi)

.... 

12. Din 1933 şi până în prezent, aţi susţinut discursuri, în public sau în afara activită-
ţii dumneavoastră academice (de exemplu: radio, armată, instituţii de instruire naziste)? NU

13. Conform cu cea mai bună judecată a dumneavoastră, aţi contribuit vreodată la
a) răspândirea ideilor naziste sau a altor idei „rasiste” 

(inclusiv predarea rasistă şi ura rasistă)? NU

b) răspândirea ideilor fasciste şi antidemocratice? NU

c) instigarea la ostilitate sau dispreţ faţă de naţiunile unite ale lumii? NU

d) răspândirea ideilor militariste, inclusiv ale Marii Germanii şi 
Germaniei Imperialiste? NU
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Hallstein – negociatorul oficial al statului nazist
În mai 1938, cu puterea nazistă ferm
consolidată în Germania, Hitler face
o vizită oficială de stat în Italia, cea-
laltă naţiune fascistă a Europei. Cu
ceva mai mult de un an înaintea de-
mersului Coaliţiei Nazi/IG Farben de
lansare a celui de-al doilea război
mondial, Hitler şi Mussolini au iniţiat
planificarea unei Europe sub contro-
lul lor.

Această vizită a statului oficial nazist
marchează începutul pregătirii minu-
ţioase pentru cel de-al doilea război
mondial în zonele cheie – inclusiv im-

plementarea de legi dictatoriale pe tot teritoriul Europei – între gu-
vernele fasciste ale Germaniei şi Italiei. În acest scop, a fost întocmită
o comisie binaţională cu denumirea „Grup de Lucru pentru Afaceri
Externe Germania-Italia”. [‘Arbeitsgemeinschaft für deutsch-Italie-
nische Rechstbeziehungen]. 

Primul scop al acestui grup a fost să creeze baza
legislativă pentru guvernarea coaliţiei fasciste/IG
Farben asupra Europei, care urma să intre în vi-
goare de îndată ce Germania şi Italia vor fi sub-
jugat militar tot restul continentului. Subiectele
discutate cu prioritate au fost „protecţia proprie-
tăţii intelectuale” (i.e. extensia patentelor, în spe-
cial de la Cartelul IG Farben, în toată Europa) şi
„protecţia rasei” (cuvântul codificat pentru a ci-
menta rasa Ariană ca guvernatori ai lumii).

Numai la câteva săptămâni de la vizita lui Hitler
în 1938, a avut loc prima întâlnire a acestui
grup de avocaţi fascişti/nazişti, la Roma. Unul
dintre experţii în probleme de drept care repre-
zentau Germania nazistă la aceste negocieri
oficiale despre modul în care naziştii şi fasciştii
urmau să guverneze Europa cucerită, a fost
Walter Hallstein. 

Între  21-25 iunie 1938,
Hallstein a reprezentat gu-
vernul nazist în timpul ne-
gocierilor de stat cu Italia
fascistă despre cadrul legi-
slativ pentru o dictatură
extinsă peste toată Eu-
ropa, sub controlul coali-
ţiei Nazi/Cartel IG Farben.
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La 9 mai 1938 „Ducele”
Mussolini îl întâmpină pe
Hitler în gara de la Roma.
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Avocaţii Nazi/Cartel planifică viitorul Europei
După cea de-a doua întâlnire în cadrul acestor negocieri oficiale, în
primăvara anului 1939, unele dintre rezultate au fost făcute publice: 

Astfel, până în vara anului 1938, Walter Hallstein devenise nu numai
un funcţionar al regimului nazist , participând la întâlniri la nivel
înalt şi negocieri internaţionale între cele două state fasciste, Ger-
mania şi Italia. De fapt, el a devenit un strateg în probleme de drept
şi politice, cheie a planurilor coaliţiei Nazi/Cartel de a stabili cadrul
dictatorial pentru o Europă sub controlul Cartelului.

„Grupul de lucru pentru Afaceri Externe Germania-Italia” la reuniunea sa
de la Viena între 6-11 martie 1939 a votat următoarele principii [Thesen]:

• Fiecare popor (Volk) ca şi comunitate vie trebuie să rezolve problema rasială
(Rassenfrage) în concordanţă cu caracteristicile sale spirituale şi rasiale (geis-
tig und rassichen Eigenart). Pe această bază, Naţional Socialismul şi Fascis-
mul pretind dreptul de a apăra cultura europeană şi de a o perfecţiona

• Ordinea de drept a statului dictatorial (Fuhrerstaat) are sarcina de a
proteja integritatea sănătatea şi sănătatea rasială (Erbgesundheit) a
poporului său. ... Este sarcina Naţional Socialismului şi a Fascismului să
întărească în mod continuu conştientizarea rasială prin educaţie spiri-
tuală şi morală profundă (geistige und sittliche Erziehung).

• Rasa (supremă) trebuie să fie protejată în mod special de rasa evreiască
(Judentum) prin eliminarea acesteia din societate (Volksgemeinschaft) pen-
tru totdeauna, în scopul de a împiedica rasa evreiască să manifeste vreo in-
fluenţă de orice fel asupra vieţii celor două naţiuni (Germania şi Italia).

• Ideologiile universale şi cosmopolitane de cucerire a lumii (Weltherss-
chaftsplannen) ale rasei evreieşti sunt opuse principiilor fără echivoc
ale popoarelor german şi italian, aşa cum au fost stabilite în Legile de
la Nürnberg de la 15 septembrie 1935 (Germania) şi prin deciziile Ma-
relui Consiliu Fascist de la 6 octombrie 1938 (Italia).

Au fost adăugate accentuări şi explicaţii (paranteze pătrate). 
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„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939

Hallstein – arhitect al Noii Europe
Oraşul Roma a jucat un rol spe-
cial în istoria europeană a seco-
lului 20. În iunie 1938, acest oraş
a găzduit o conferinţă interna-
ţională a acţionarilor politici şi
juridici ai Cartelului. Sub acope-
rirea înşelătoare a unui „grup de
lucru juridic” ei s-au întâlnit pen-
tru a pune temelia cadrului dic-

tatorial al Europei sub controlul Cartelului. Semnificaţia acestui „grup
de lucru” a fost subliniată de rezoluţiile votate ca şi de lista partici-
panţilor. Grupului de tehnocraţi ai Cartelului lui Hallstein i s-au alăturat
unii dintre cei mai înalţi oficiali de stat – inclusiv ministrul nazist Hans
Frank (condamnat la moarte în 1947, pentru crimele sale de război),
fiind încurajat de felicitări venite din partea lui Hitler şi Mussolini.

În 1945, Cartelul care plănuia cucerirea Europei a realizat că mario-
netele sale militare nazist/fasciste au pierdut războiul. Dar pentru in-
teresele Cartelului, această înfrângere a fost puţin mai mult decât un
sughiţ. La Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg, doar ma-
rionetele militare ale Cartelului au fost prezentate lumii ca singurii vi-
novaţi. Prin contrast, Hallstein şi alţi experţi politici şi juridici pentru
planurile de cucerire ale Cartelului au fost în mod înşelător prezentaţi
unui public necunoscător, ca „părinţii fondatori” ai unei noi Europe
democratice – cu sediul la Bruxelles.

Când Hallstein a părăsit Roma la sfârşitul „Conferinţei de cucerire”
la 25 iunie 1938, nu ar fi avut cum să ştie că avea să se întoarcă în
acel oraş, cu 19 ani mai târziu, pentru aceeaşi misiune. La 25 mai
1957 el a semnat „Tratatul de la Roma” pe care îl pregătise în calitate
de arhitect juridic cheie. Cu semnătura sa sub aceste „tratate”, Hal-
lstein  şi-a desăvârşit jurământul depus în 1938: subjugarea Europei
sub controlul Cartelului Petrolului şi Medicamentelor, prin interme-
diul „Bruxelles UE”.

Dar, să ne întoarcem în 1938. La sfârşitul acelui an, s-a întâmplat ceva
ce avea să facă posibilă atingerea scopului suprem al coaliţiei
Nazi/Cartel de a controla nu numai Europa – ci şi întreaga lume.
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Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"

sub controlul coaliţiei Nazi/Cartel

IG FARBEN (BAYER, BASF, HOECHST)

Planurile din 1938 ale Cartelului Petrolului şi 
Medicamentelor pentru cucerirea şi controlul Europei

Planuri de cucerire militară Planuri de cucerire politică
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la brutala realitate
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Cucerirea Europei de către
coaliţia Nazi/Cartel
(ţări ocupate imediat 
după conferinţa de la Roma)
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Răsăritul Erei Nucleare
Trecerea între anul 1938/1939 a marcat un punct de cotitură în istoria
umanităţii. Pentru un timp, goana ştiinţifică s-a desfăşurat pentru
elucidarea structurii atomilor şi pentru eliberarea forţelor lor energe-
tice gigantice. Laboratoare din Franţa, Marea Britanie, SUA, Germa-
nia şi alte ţări s-au întrecut timp de ani pentru a câştiga această cursă
şi a da energia nucleară în folosinţă comercială şi militară.

La 10 decembrie 1938 fizicianul italian Enrico Fermi a primit pre-
miul Nobel în fizică recunoscându-i-se munca de pionierat în acest
nou şi critic domeniu – alimentând şi mai mult activităţile de cer-
cetare în fizică şi chimie nucleară.

Doar cu o săptămână mai târziu, la 17 decembrie 1938, chimistul
german Otto Hahn şi asociatul său Fritz Strassman conduceau ex-
perimente la Institutul Kaizer Wilhelm de la Berlin, Germania. În
acea zi ei au descoperit că bombardarea atomilor de uraniu cu par-
ticule mici (neutroni) ducea la spargerea marelui atom de uraniu
în doi atomi mai mici – eliberând o vastă cantitate de energie. Fi-
siunea nucleară fusese descoperită.

Cel de-al treilea om de ştiinţă implicat în mod critic în această cer-
cetare timp de mulţi ani, fiziciana Liese Meitner nu a putut fi pre-
zentă în acea zi. Cu şase luni înainte, fusese forţată să părăsească
Germania şi să emigreze la Stockholm din cauza moştenirii sale
evreieşti şi a legilor rasiale naziste de „sânge şi onoare”. Hahn şi
Strassman şi-au prezentat descoperirea revoluţionară la 22 decem-
brie 1938 ziarului ştiinţific german „Naturwissenschaften” (Ştiinţe
Naturale) unde a fost imediat publicată, la 6 ianuarie 1939.

În primele zile ale lunii ianuarie 1939, comunitatea ştiinţifică din
Germania, Europa şi mai departe au aflat că lumea nu va mai fi ni-
ciodată aceeaşi. Descoperirea fisiunii nucleare, eliberarea de can-
tităţi fără precedent de energie nucleară şi utilizarea sa în scopuri
militare avea să remodeleze faţa geopolitică a pământului: acele
ţări care controlau fisiunea nucleară aveau să controleze lumea.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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8 săptămâni care au schimbat cursul istoriei

Deasupra: Otto Hahn, Liese Meitner
în laboratorul institutului Kaizer
Wilhelm. La dreapta: Publicaţia 
ştiinţifică din 6 ianuarie 1939, ce 
informa despre fisiunea nucleară.
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Până la începutul lunii ianuarie 1939, lumea ştiinţifică aflase despre
începuturile erei nucleare. Dar politicienii, legiuitorii, media şi pu-
blicul larg? Au înţeles ei oare consecinţele dramatice pe care spar-
gerea atomului de uraniu avea să le aibă asupra afacerilor la nivel
mondial?

Au înţeles. Nimic nu ilustrează asta mai bine decât raportul detaliat
despre această descoperire publicat la 30 ianuarie 1939 în „New
York Times”. Până în acea zi, la nici măcar 4 săptămâni de la prima
publicare într-o revistă ştiinţifică, rezultatele experimentale ale
echipei lui Hahn fuseseră deja confirmare de către Universitatea
Columbia din New York şi de către alte instituţii de cercetare. „New
York Times” – un ziar care în general nu este cunoscut pentru exa-
gerări – descria descoperirile ca „epocale”.

Raportul nu lasă nici o îndoială cu privire la semnificaţia militară
potenţială a acestei descoperiri: "divizarea atomului de uraniu în
două părţi, constând fiecare dintr-o " ghiulea atomică", un gigant
cu o energie imensa, de 100 milioane electron-volţi, [este] cea mai
mare cantitate de energie atomică eliberată de către om pe pă-
mânt.” Descrierea detaliată a generării a două" ghiulele ", câte doi
neutroni din fiecare atom de uraniu divizat ceea ce conduce ime-
diat la o reacţie în lanţ, dată cititorilor New York Times.

Articolul descrie corect faptul că etape critice ale acestei cercetări
au fost conduse de către Otto Hahn şi Liese Meitner la Institutul
Kaizer Wilhelm din Berlin. Ceea ce articolul însă nu menţiona a fost
faptul că cercetarea la acest institut privat a fost pe larg finanţată
de către Cartelul IG Farben, acelaşi cartel corporatist care finanţase
ascensiunea naziştilor la putere şi pregătise în mod activ coaliţia
Nazi/IG Farben pentru cucerirea militară a lumii.

Dar Cartelul IG Farben nu investise numai în dezvoltarea tehnolo-
giei armelor cheie în încercarea lor de a controla lumea.

Începutul Erei Nucleare a fost 
recunoscut în toată lumea

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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The New York Times
31 ianuarie 1939

Fragmente din raportul publicat 
în New York Times la 31 ianuarie 1939
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În 1918, Cartelul a ratat prima încercare de cucerire a lumii – primul
război mondial – iar marioneta sa militară, împăratul Wilhelm al II-
lea, a fost obligat să abdice. Totuşi, nu la fel au făcut şi susţinătorii
corporatişti ai primul război mondial, şi anume BAYER, BASF şi HO-
ECHST ale căror mărfuri – explozibile şi gaze otrăvitoare – au pro-
pulsat devastatorul război. Aceste interese corporatiste, care au
operat după anul 1925 sub numele de Cartelul IG Farben, şi-au stru-
nit forţele pentru următoarea încercare de cucerire a lumii.

Cartelul a transformat o instituţie academică privată – numită ui-
mitor, Kaizer Wilhelm, după numele celui care abdicase – într-un
spaţiu de instruire pentru cadrele sale, în vederea încercărilor ulte-
rioare de cucerire a lumii. IG Farben nu a finanţat  doar cercetările
lui Otto Hahn la Institutul de Chimie Kaizer Wilhelm (KWI) ci şi o
întreagă elită de tehnocraţi în Dreptul Internaţional şi Comparat,
de la KWI. În spatele acestui nume de cod, Cartelul a finanţat dez-
voltarea strategică a cadrului legislativ necesar pentru a controla
şi guverna o lume subjugată. Unul dintre tehnocraţi, în mod special
instruit acolo între 1927 şi 1929 a fost Walter Hallstein.

Pregătirile strategice, militare şi politice, 
ale Cartelului pentru controlul asupra lumii

Deasupra; Institutul de Chimie Kaizer Wilhelm de la Berlin unde a fost
descoperită fisiunea nucleară. La dreapta: Carl Bosch, directorul IG Farben
care a devenit preşedinte al Societăţii Kaizer Wilhelm în 1937. IG Farben
a finanţat Institutele de Chimie şi de Drept Internaţional Kaizer Wilhelm
în pregătirea următoarei încercări a Cartelului de a cuceri lumea. 

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Instituţiile Kaiser Wilhelm (KWI)
BAYER, BASF, HOECHST – care au operat după anul 1925 sub 

denumirea de Cartelul IG Farben – finanţează această instituţie ca
loc de instruire pentru cadrele lor academice, pregătite pentru 

următoarele două încercări de cucerire a lumii.

KWI pentru chimie
Otto Hahn

„Reich”-ul mondial
Cartelul guvernează 
Europa şi lumea prin:
• stat supranaţional
• birou central al cartelului
• dictatură corporatistă
• ameninţare nucleară

KWI pentru drept
internaţional
Walter Hallstein

Cartelul chimic german
BAYER / BASF/ HOECHST

Construit pe baza celui mai mare număr de patente deţinut de vreun
grup corporatist din lume, cartelul german plănuieşte să cucerească

pieţele globale de produse chimice, petrochimice şi farmaceutice.

1914 - 1918 primul război mondial
Împăratul German „Kaizer Wilhelm” şi armata germană sunt 
„comisionate” să implementeze planurile de cucerire a lumii.

BAYER/BASF produc explozibile şi arme chimice. Planul eşuează.
Împăratul este nevoit să abdice – Cartelul continuă.

Tehnologia armelor
nucleare pentru 
cucerirea lumii

Instruirea Elitelor pentru Următoarea Cucerire a Lumii

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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La 23 ianuarie 1939, Hallstein, decanul Facultă-
ţii de Drept şi Economie de la Universitatea din
Rostock, Germania, a ţinut un discurs propa-
gandist despre restructurarea legislatiă a Euro-
pei. Prezentarea sa, care ar fi cel mai bine
caracterizată de cuvintele „discurs de cucerire”,
a fost o parte a mobilizării la război de către
regimul nazist şi partenerii săi corporatişti, Car-
telul Petrolului şi Medicamentelor, IG Farben.

Momentul discursului său a fost unul cu o înaltă semnificaţie. Doar
cu 10 luni înainte, la 12 martie 1938, Germania anexase Austria.
La 10 octombrie 1938, doar cu 3 luni înainte de discursul lui Hal-
lstein, naziştii anexaseră, de asemenea, teritoriul ceh al Sudeten-
land (Bohemia, Moravia) ameninţând cu războiul dacă nu li s-ar fi
satisfăcut cererea teritorială. La o conferinţă internaţională la Mun-
chen, pe 29-/30 septembrie 1938, Hitler asigurase lumea că odată
cu anexarea Sudentenland, pretenţiile sale teritoriale vor fi satis-
făcute. Nimic nu era mai departe de adevăr.

Mai important, zorii erei nucleare şi monopolul asupra acestei teh-
nologii, au încurajat naziştii să-şi accelereze planurile de cucerire a
lumii. „Discursul de cucerire” al lui Hallstein nu lasă nici un dubiu
asupra faptului că el ştia despre aceasta şi a susţinut pe deplin sub-
jugarea Europei – şi mai târziu a întregii lumi – sub controlul politic,
economic şi juridic complet al coaliţiei Nazi/IG Farben. În discursul
său el descrie în mod specific cucerirea planificată a Europei de
către Wehrmacht şi subjugarea Europei ca „eveniment economic
cu consecinţe pur şi simplu inimaginabile”.

Acest discurs reflectă, desigur, dilema cu care naziştii s-au confrun-
tat în ianuarie 1939 – doar cu 7 luni înainte de lansarea celui de-al
doilea război mondial. În timp ce Hallstein şi alţi propagandişti na-
zişti au trebuit să pregătească – şi să motiveze – elitele Germane
pentru un război mondial la scară completă, ei nu au putut încă
să vorbească deschis în public despre planurile lor de război.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein: 
Viitoarea Europă sub controlul Nazi/IG Farben

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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locaţia discursului propagandistic, „Mahn und Ohlrichs
Keller” din Rostock, str. Doberaner nr 21, este încă un
punct de reper astăzi. 

Imaginaţi-vă în acest peisaj sinistru cu mai bine de 80 de ani
în urmă. O noapte geroasă de iarnă în ianuarie 1939, tem-
peraturile foarte scăzute au luat în stăpânire oraşul portuar
german Rostock de la ţărmul Mării Baltice. Zăpada şi gheaţa
acoperă drumurile şi întunericul umple aerul. 

Dintr-o dată liniştea e spartă. Străzile principale din centrul
oraşului Rostock par să se umple de mişcare, piatra cubică re-
verberează sub cizmele soldaţilor, cămăşilor cafenii şi oficia-
lilor statului nazist. Ei par să se fi amestecat cu politicieni
locali, profesori la universitate şi studenţi îmbrăcaţi formal,
pentru a sublinia importanţa evenimentului. Elita nazistă
merge spre una din cele mai mari locaţii de adunare din oraş:
Mahn & Ohlrichs Keller, sala de conferinţe a berăriei locale. 

Vorbitorul cheie pentru această seară este un profesor de
drept de 38 de ani de la Universitatea din Rostock: Walter
Hallstein. Discursul său, pe care îl veţi citi pe paginile urmă-
toare, vă va schimba pentru totdeauna perspectiva asupra
„Bruxelles UE”.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



Faptul că prelegerea lui Hallstein nu a fost numai un eveniment
universitar, ci un eveniment oficial al statului nazist, este subliniat
de prezenţa ministrului de stat nazist – Dr. Scharf, reprezentantul
lui Hitler în guvernarea de stat de la Mecklenburg, a cărui capitală
era Rostock – ca şi a întregii elite a statului nazist din regiune.

Articolul de mai sus publicat în ziarul oficial nazist „Niederdeutscher Beo-
bachter” (Low German Observer) a doua zi, 24 ianuarie 1939, documen-
tează prelegerea lui Hallstein şi evenimentul de stat din jurul acesteia.

Traducerea acestui articol de ziar este redată pe pagina alăturată.
Completările din paranteze pătrate precum şi accentuările au fost
adăugate de noi.

Facsimil al raportului de presă original asupra prezentării lui Hallstein, intitu-
lat „Marea Germanie ca Entitate de Drept”. Acest raport martor ocular al eve-
nimentului de propagandă nazistă a fost publicat în „Lower German
Observer” (Niederdeutscher Beobachter) a doua zi, 24 ianuarie 1939.
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Marea Germanie ca Entitate de Drept

Prelegere de seară ţinută de profesorul Hallstein 

de la Universitatea din Rostock

Rostock, 24 ianuarie 

Prelegerile de aseară au avut loc la
Mahn & Ohlreichs Keller. Invitaţia a
fost lansată de către Prof. Dr. Ruic-
kholdt, decanul universităţii. În dis-
cursul său de deschidere, el a urat bun
venit Ministrului de Stat [Nazist] Dr.
Scharf, reprezentanţilor partidului
[nazist] şi organizaţiilor sale, We-
hrmarcht-ului [forţele armate naziste],
„Reichsarbeitsdienst” [servi ciul de
muncă al reich-ului, uniunea comer-
cială nazistă] şi ai oraşului [Rostock]
ca şi reprezentanţilor sectorului de
afaceri şi corpului studenţesc.

Ruickholdt şi-a exprimat speranţa ca
această seară să contribuie la încrede-
rea şi înţelegerea publicului pentru că,
deşi este un stabiliment vechi de lungă
istorie şi tradiţie, nu este departe de
viaţa de zi cu zi. Marea apreciere a Fü-
hrerului [Hitler] asupra universităţilor
germane ca susţinătoare ale unei tra-
diţii valoroase poate fi observată din
faptul că în timpul “Kulturtagung”
[conferinţă culturală], conducătorii
acesteia au participat la raliul Nür-
nberg [Reichsparteitag] din 1938, în
hainele lor tradiţionale, istorice, a spus
Ruickholdt.

Vorbitorul serii a fost Dr. Hal-

lstein, profesor de drept cu o bo-

gată experienţă în politicile

dreptului european, cunoscut da-

torită studiilor sale comparate. El

a abordat problema legăturilor ju-

ridice dintre „Ostmark” şi Sude-

tenland [adică anexarea Austriei şi
a unei mari părţi din Cehoslovacia
de atunci, de către nazişti].

Afirmaţiile profunde ale prof. Hal-
lstein au fost primite cu multe
aplauze. O întrunire socială a încheiat
seara. În afară de Ministrul de Stat,
oaspeţii de onoare au inclus, printre
alţii pe maiorul Volgmann, coman-
dantul garnizoanei[nazist], Colonelul
Lieb, „Generalarbeitsfuhrer” [al trei-
lea rang în serviciul nazist de muncă
al reich-ului], Schroeder, reprezentant
al Kreisleiter [conducător al districtu-
lui nazist], „Kreisorgani sations leiter”
[conducător al organizaţiei de districte
naziste] Degner, “S.A. Oberfuhrer”
[Brigadier cu cămaşă cafenie] Behner,
Şef [nazist] Constable Dr. Sommer,
Director Ministerial [nazist] Dr. Ber-
gholter, Locotenent Colonel [Nazi
Wehrmacht] von Bleffingh, Warne-
muende [district din Rostock].
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Hallstein şi “nou vorba” nazistă

În cadrul acestui capitol, termenul de coaliţie Nazi/Cartel va fi folosit
pentru a descrie înfiorătorul “mariaj” care a avut loc între Cartelul
Petrolului şi Medicamentelor IG Farben şi acoliţii săi nazişti care, îm-
preună, au avut scopul de a cuceri şi controla lumea. Termenele
“coaliţie” şi chiar “mariaj” au fost folosite în timpul Tribunalului de
la Nürnberg pentru crime de război pentru a caracteriza relaţia din-
tre Cartelul Petrolului şi Medicamentelor şi nazişti în pregătirea şi
lansarea celui de-al doilea război mondial.

“Discursul de cucerire” al lui Walter Hallstein, susţinut pe 23 ianua-
rie 1939, a fost o parte a mobilizării comprehensive a campaniei
Nazi/Cartel către cel de-al doilea război mondial.

Pentru a-şi ascunde planurile agresive de război – şi pentru a păstra
elementul de surpriză – Coaliţia Nazi/Cartel a perfectat strategia
înşelătoriei. Walter Hallstein a fost unul dintre “maeştrii înşelăto-
riei” în propaganda Nazi/Cartel care a dus la cel de-al doilea război
mondial.

Acum că a fost făcut public, discursul lui Hallstein va deveni un
exemplu clasic despre cum propagandiştii Nazi/Cartel au înşelat
întreaga lume cu privire la adevăratele lor intenţii. “Discursul de
cucerire” al lui Hallstein va fi studiat de generaţii de studenţi la is-
torie, politică, drept şi alte discipline.

Publicarea acestui discurs de către noi nu serveşte numai la expu-
nerea intereselor pe care le servea Hallstein ca arhitect cheie al
“Bruxelles UE”, ci va servi şi generaţiilor viitoare ca avertisment să
fie vigilente cu privire la acţiunile reprezentanţilor lor politici – şi
să nu cadă pradă cuvintelor neadevărate.

Ca parte a mobilizării lor camuflate pentru cel de-al doilea război
mondial, Hallstein şi alţi propagandişti ai Coaliţiei Nazi/Cartel au
redefinit în mod sistematic semnificaţiile anumitor cuvinte. 

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Circulara nr. 1/39

Invit pe „domnii colegi” [toţi profesorii, asistenţii şi personalul didactic al uni-
versităţii] la Mahn & Ohlerichs Cellar, str. Doberaner 21, luni 23 ianuarie 1939
la ora 20:30 pentru a asculta discursul „domnului coleg Hallstein” cu tema

„Entitatea de Drept a Marii Germanii”
cu rugămintea de a rămâne în continuare pentru „o seară cu bere”.
Aştept participarea tuturor colegilor în această seară şi aş fi recunoscător dacă
aţi putea sosi la 20:15 pentru a primi oaspeţii [din elita nazistă].

Oraşul portuar Rostock, 10 ianuarie 1939
Cancelar – Ruickoldt 

Ţinuta obligatorie: costum de culoare închisă sau uniformă 
Vă rugăm să răspundeţi, chiar şi în caz de neparticipare, 
pe card-ul ataşat, înainte de 14 ianuarie 1939.

“Costum închis la culoare sau uniformă [nazistă]”
Chiar cu câteva săptămâni înainte de discursul lui Hallstein, cancelarul Univer-
sităţii din Rostock nu a lăsat nici un dubiu asupra faptului că „discursul lui Hal-
lstein” era un eveniment oficial organizat de universitate pentru statul nazist.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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Iată în continuare câteva exemple ale terminologiei de propa-
gandă Nazi/Cartel folosite de Hallstein – maestru al înşelătoriei –
în „discursul de cucerire”:

• „Marea Germanie” [„Grossdeutschland” cuvântul cheie pen-
tru „Europa sub controlul Coaliţiei Nazi/Cartel]. Chiar şi cu
titlul discursului său – “Entitatea de Drept a Marii Germanii” –
Hallstein creează impresia înşelătoare de a descrie pur şi simplu
schimbările de ordin juridic din Germania. Termenul de “Marea
Germanie” era cuvântul de cod al Nazi/Cartel pentru “întreaga
Europă – şi mai târziu întreaga lume – sub controlul lor”.

• “Ostmark” [„Teritoriu de est”, cuvântul de cod al Nazi/Cartel
pentru Austria ocupată]. Pentru Austria anexată, Hallstein folo-
seşte terminologia de propagandă Nazi/Cartel “Ostmark” pen-
tru a crea impresia că ocuparea naţiunii austriece de către nazişti
a fost doar extensia naturală a Reich-ului german către est.

• “Anschluss” [“legare”, cuvântul de cod al Nazi/Cartel pentru
„subjugarea unei ţări prin orice mijloace”]. Pentru anexarea
Austriei şi a teritoriilor cehe Sudetenland (Bohemia şi Moravia),
coaliţia Nazi/Cartel a inventat termenul “Anchluss” (legare) pen-
tru a sugera că anexarea acestor teritorii a fost doar o “legare”
administrativă. Hallstein foloseşte în mod abundent terminolo-
gia Nazi/Cartel în discursul său, punând în umbră în mod deli-
berat planurile coaliţiei Nazi/Cartel de cucerire militară şi
anexare a întregii Europe şi mai târziu a restului lumii.

• “Rechtswahrer” [„apărători ai legii”, cuvântul de cod
Nazi/Cartel pentru „trupe de furtună juridică” angajaţi în
construirea unei lumi totalitare sub controlul lor]. 1936 – la
trei ani după obţinerea puterii în Germania – a fost anul Legilor
Rasiale de la Nürnberg şi anul când Hallstein a devenit decan
al Facultăţii de Economie şi Drept a Universităţii din Rostock. 

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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În scrisoarea sa oficială către Cancelarul Universităţii, Hallstein se descrie
pe sine însuşi ca un expert în “Ordinea Dreptului European” şi familiar în
mod special cu “Scopurile celui de-al treilea Reich”.

Prof. Dr.  jur. Walter Hallstein      Oraşul portuar Rostock, ianuarie 23, 1939
Stephan Str. 15

Stimate domnule Cancelar [„Magnifizenz” era formula de adresare la vremea aceea]

[Hallstein vorbeşte despre sine la persoana a treia, ca un rege medieval] În
această seară un cărturar va lua cuvântul pe tema “Unităţii de Drept a Marii
Germanii”, a cărui activitate ştiinţifică, pe de o parte, s-a focalizat pe cerceta-
rea comparativă a sistemelor dreptului european. 

Pe de altă parte el este, prin participarea sa activă la Academia de Drept Ger-
man  [instituţia nazistă pentru asigurarea guvernului dictatorial nazist ] fami-
liar în special cu scopurile administrativ-politice ale celui de-al treilea Reich
[nazist].

Αstfel, el [Hallstein încă vorbeşte despre el însuşi!] pare să fie chemat pentru
a face o declaraţie de pe poziţia ştiinţei dreptului [adică, cadrul legilor dictato-
riale naziste] despre contopirea noilor teritorii germane cu “vechea Germanie”
[Altreich, adică Germania existentă].

Heil Hitler!
Cu sinceritate şi devotament
Către Magnificenţa voastră
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1936 a fost de asemenea anul când Coaliţia Nazi/Cartel a în-
ceput “planul de 4 ani” pentru pregătirea celui de-al doilea răz-
boi mondial şi cucerirea militară a lumii. Avocaţii germani au
fost parte a acestor pregătiri. “Asociaţia avocaţilor germani na-
zişti” [Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSD)]
a fost reorganizată ca Nazi Rechtswahrer Bund (NSRB) – orga-
nizaţia oficială nazistă a “Apărătorilor Legii”.

Decizia de a organiza părţi majore ale profesiei din domeniul
juridic în Germania nazistă sub termenul propagandist “Apă-
rătorii Legii” reflectă semnificaţia dată de coaliţia Nazi/IG Far-
ben acestei profesii. Aceşti “poliţişti furtunoşi juridici” erau
esenţiali pentru cimentarea dictaturii în Germania – şi mai târ-
ziu pentru extinderea dictaturii în restul Europei.

Prin marcarea întregii profesii ca “Apărători ai Legii [Nazi/Car-
tel]”, naziştii au creat unul dintre cele mai impresionante exem-
ple ale propagandei lor înşelătoare. Aceşti “Apărători ai Legii
[Nazi/Cartel]” desigur nu aveau să “apere” legile democratice.
Dimpotrivă, ei erau angajaţi în distrugerea sistematică a aces-
tora. Aceşti “Apărători ai Legii [Nazi/Cartel]” erau arhitecţi fa-
natici ai unei lumi sub controlul coaliţiei Nazi/IG Farben.
Singurele legi pe care au jurat să le “apere” erau legile dictato-
riale care cimentau guvernarea coaliţiei Nazi/Cartel asupra
lumii într-un “Reich de o mie de ani”.

Walter Hallstein a fost membru al acestei notorii organizaţii de
“Apărători ai Legii [Nazi/Cartel]”.

Aceste exemple sunt doar câteva din lunga listă de termeni în-
şelători folosiţi de Hallstein şi alţi propagandişti Nazi/Cartel în
încercarea lor de a obţine controlul asupra Europei şi lumii.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Facsimil din manuscrisul lui Hallstein pentru discursul său de propa-
gandă nazistă susţinut la Rostock pe 23 ianuarie 1939. întregul manus-
cris poate fi revăzut pe site-ul nostru.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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Această tehnică de propagandă a Nazi/Cartel de a inversa fap-
tele şi a folosi un limbaj înşelător pentru scopuri propagandistice
– perfect exemplificată de Hallstein în „discursul său de cucerire”
– va fi descrisă 15 ani mai târziu ca „newspeak” (nouvorba) de
către George Orwell în romanul său 1984.

Următoarea traducere a „Discursului de cucerire al lui Hallstein”
este bazată pe manuscrisul său original. Luând în considerare na-
tura fanatică a discursului lui Hallstein, unii din cititorii acestei cărţi
ar putea, fără îndoială, să-şi pună întrebări asupra autenticităţii
textului. În acest scop,  şi pentru a înlătura orice îndoieli, am publi-
cat integral online „discursul de cucerire” al lui Hallstein (în original,
în germană).

Mai mult, am reuşit să obţinem o copie scrisă de mână a discursului
lui Hallstein; o mostră din aceasta este reprodusă pe pagina ante-
rioară. Explicaţiile terminologiei de propagandă Nazi/Cartel folo-
site de Hallstein în discursul său extremist sunt date în forma
parantezelor pătrate în cadrul textului, sau ca note de subsol.

Unele secvenţe din textul lui Hallstein, care au servit pur şi simplu
la mascarea naturii militante a discursului său, nu au fost incluse în
această carte. Totuşi, ele pot fi studiate online în manuscrisul ger-
man original.

Pentru a sublinia importanţa „discursului de cucerire” Nazi/Cartel
al lui Hallstein din 1939 pentru Europa zilelor noastre, au fost in-
troduse în text casete de culoare roşie. Aceste casete roşii mar-
chează părţile cheie ale discursului care au devenit ulterior părţi
ale „Bruxelles UE” odată cu semnarea „Actului de Activare” de la
Lisabona din 2009, la exact 70 de ani de la momentul în care Hal-
lstein ţinuse acel discurs, cu puţin timp înainte de lansarea celui de-
al doilea război mondial.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein este un exemplu perfect al mo-
dului în care Cartelul Petrolului şi Medicamentelor îşi schimbă acţio-
narii politici, dar – peste decenii – continuă să-şi urmeze scopurile
economice şi politice pe termen lung.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Cum naziştii nu mai sunt iar Hallstein a decedat, acelaşi Cartel al
Petrolului şi Medicamentelor care a fost responsabil de cele două
războaie mondiale în decursul secolului 20 a numit noi acţionari
politici pentru secolul 21.

Aceste marionete politice – în primul rând din „imperiile de export”
ale Cartelului, Germania şi Franţa – sunt hotărâte să sacrifice popu-
laţia planetei celei de-a treia încercări a Cartelului, de cucerire a lumii.

Majoritatea acestor documente au putut fi obţinute de către
oricine a fost interesat de aflarea adevărului asupra originilor
„Bruxelles UE” şi a rolurilor „părinţilor fondatori” autonu-
miţi. Faptul că „discursul de cucerire” al lui Hallstein a fost
necunoscut până la publicarea acestei cărţi este pur şi simplu
de neiertat. 

Această omisiune crucială îţi spune ţie, cititorule, că fie liderii
tăi politici au ratat să se informeze despre Hallstein şi rădă-
cinile întunecate Nazi/IG Farben ale „Bruxelles UE” – sau,
dacă au ştiut, nu au îndrăznit să te informeze despre aceste
lucruri.

După publicarea acestei cărţi, liderii politici ai Europei nu se
vor mai putea ascunde după scuza că „nu au ştiut”. Acum
este la latitudinea ta, cititorule, să-ţi confrunţi reprezentanţii
politici – mici şi mari – cu faptele istorice.

Trebuie să învăţăm din greşelile trecutului, să împiedicăm is-
toria să se repete şi să ajutăm la construirea unei Europe noi
şi democratice.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



„Entitatea de Drept a Marii Germanii”*
textul următor este din „discursul de cucerire” al lui Hallstein:

„Apărătorul Legii [Νazi/Cartel]”1 are trei sarcini: tre-
buie să cunoască Legea, să o aplice şi să o dezvolte
mai departe. Cea mai importantă dintre aceste trei
sarcini este a treia, pentru că tot ceea ce facem este
supus Legii Dezvoltării [Totalitare]”2.

„Nu doar trebuie să fim atenţi la legile existente, ci
în special la Procesul Legislativ [Nazi/Cartel] pentru
viitor. Sarcina noastră în sensul politicii şi dreptului
nu este doar de a menţine ordinea existentă, ci de a
crea una mai bună [!]3.

“Ar trebui să explic de ce Apărătorul Legii [Nazi/Cartel]1 are o che-
mare specială pentru a gestiona această sarcină.

“Conducerea Statului [Nazi/Cartel European]4 are puterea ne-
condiţionată şi finală în toate deciziile legate de arhitectura aces-
tei Comunităţi a Poparelor5.

* “Marea Germanie” i.e. prin analogie cu “Marea Britanie” şi controlul său asupra
unei mari părţi din lume prin intermediul Commonwealth-ului la acel moment,
Coaliţia Nazi/Cartel a folosit termenul de “Marea Germanie” pentru a-şi marca
pretenţia de dominare a lumii. Termenul de “Marea Germanie” a fost folosit ca
şi cuvânt de cod pentru Europa şi mai târziu mari părţi ale lumii sub controlul
Nazi/Cartel.

1 „Rechtswahrer“ i.e. “noua vorbire” nazistă pentru acei avocaţi fanatici ai
Nazi/Cartel care au fost decişi să distrugă sistemul democratic de drept şi să-l în-
locuiască cu cadrul legii totalitare care a format baza dictaturii Nazi/Cartel.

2 “Gesetz des Werdens” i.e. “noua vorbire” a lui Hallstein pentru a descrie nevoia de
extindere a sistemului totalitar de drept Nazi/Cartel în Europa şi întreaga lume.
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1939

Astăzi “Comisia UE” a devenit “Conducerea statului [european] cu pu-
tere necondiţionată şi finală în toate deciziile”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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3 „Eine bessere Ordnung” i.e. cu această „ordine mai bună” Hallstein descrie baza le-
gislativă pentru controlul dictatorial al regimului Nazi/Cartel asupra Europei şi lumii.

4 „Fuhrung des Staates” i.e. Nazi terminology to invoke the ‘Führer Principle’, the
total subordination under the goals of the Nazi/Cartel Coalition.

5 „Volksgemeinschaft” i.e. terminologia nazistă pentru a invoca „Principiul Fuhre-
rului”, [subordonarea totală scopurilor Coaliţiei Nazi/Cartel].

În 1957 (sus) la numai 18 ani de la „Discursul de cucerire”, Hallstein
introduce „Principiile Conducerii” în Tratatul de la Roma, docu-
ment fundamental al Bruxelles UE.

„Comisia Europeana” –  birocraţii numiţi din partea Cartelului –
devin noua Conducere de stat dictatorial [Cartelul european] cu
„puteri depline si nelimitate pentru toate deciziile legate de ar-
hitectura acestei Comunităţi [Europene]”!

În 2009 (jos), 27 de lideri politici europeni aproba „Actul de Activare
de la Lisabona”, ca o completare a Planurilor de Cucerire ale lui Hal-
lstein – la 70 de ani de la discursul din 1939 – si impulsionând Cartelul
în cea de-a treia încercare de cucerire a Europei.

1957

2009

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



112

„Are Conducerea [Nazi/Cartel a] Statului nevoie de avocaţi pentru
a îndeplini această sarcină politică? Un avocat individual ar putea
vedea problema astfel, din punct de vedere profesional şi psihologic,
ceea ce este de înţeles. Avocaţii sunt în general ocupaţi pentru tot
restul vieţii lor să reglementeze şi să controleze problemele mărunte
ale Comunităţii, constrânşi de un sistem strict de reglementari adu-
nate  în mii de paragrafe de legi să - şi umple timpul cu „repararea
gardurilor” şi „curăţarea şanţurilor”.

„Astfel, avocaţii vor simţi puternica tentaţie ce derivă din actul de
eliberare al elaborării de legi [Nazi/Cartel]6, această provocare
masculină [!] care caracterizează orice avansare în teritorii necu-
noscute. Ei vor primi cu recunoştinţă oportunitatea de a deveni
parte a unui efort comun de planificare [Nazi/Cartel]7 la scară de-
osebit de mare – altminteri se vor limita la modesta „grădină” lă-
sată în grija lor.

“Totuşi, raţiunea pentru responsabilizarea Apărătorului Legii
[Nazi/Cartel]1 pentru rolul de arhitect8 derivă din “necesităţile şi
nevoile” Comunităţii [Ariene]9.

“Crearea acestei noi Politici a Dreptului necesită sprijinul acelor
avocaţi care conduc Departamentul Juridic [Nazi/Cartel], care cu-
nosc legislaţia [Nazi/Cartel] şi regulile [Nazi Cartel] de elaborare
a legilor, deoarece este evident că trebuie să ştii ce este “bine” ca
să poţi găsi ce este “mai bine” [!]10.

“Sunt convins, totuşi, că justificarea acestei chemări la întocmirea
noii legislaţii [Nazi/Cartel]  trebuie să fie fondată şi mai adânc. Cred
că trebuie să vină din însăşi natura ordinelor date de Popor[ul
Arian]11 Apărătorului Legii [Nazi/Cartel] Law1: 

6 „Befreienden rechtsschöpferischen Tat“  i.e. terminologia pentru impunerea le-
gilor Nazi Cartel asupra popoarelor din ţările europene cucerite.

7 „Grossartigen Gesamtplanung” i.e. terminologia Nazi/Cartel de cucerire şi res-
tructurare a continentului european.

8 „Mitgestalter” i.e. chemarea lui Hallstein către profesia juridică să ajute la con-
struirea unei Europe controlate de Nazi/Cartel.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Întrebare: Cum a scăpat Hallstein de „denazificarea” aliată şi de ce nu a fost ju-
decat de Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg la fel ca alţi avocaţi
Nazi/Cartel?*

Răspuns: Hallstein a minţit Aliaţii în legătură cu afilierea sa la organizaţii na-
ziste. „Discursul său de cucerire” şi alte documente incriminatoare au fost în
mod deliberat omise de Hallstein în raportul său oficial către Aliaţi. Pentru a-i
induce în eroare, el chiar s-a prezentat ca un simplu „martor” sau chiar „victimă”
a regimului nazist.

Întrebări arzătoare despre Walter Hallstein:

Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război, 1946. primul rând,
de la stânga la dreapta: Goering (care a fost – împreună cu Krauch, di-
rectorul cartelului IG Farben – responsabil pentru „planurile de patru
ani” de cucerire a Europei de către coaliţia Nazi/Cartel), Hess (adjunctul
lui Hitler), Ribbentrop (ministru de externe al Coaliţiei Nazi/Cartel), Keitel
(şeful „Wehrmacht”) şi alţi criminali de război.

9 „Gemeinschaft” i.e. terminologia pentru societatea cu nucleu de bază Arian în
Europa controlată de Nazi/Cartel vezi mai sus.

10 Hallstein în mod evident propagă regimul totalitar Nazi/Cartel ca sistemul „mai
bun” prin comparaţie cu democraţia.

11 „Volk” i.e. terminologia nazistă pentru populaţia ariană.

* Pentru mai multe informaţii despre Tribunalul pentru crime de război de la Nürnberg împotriva
avocaţilor coaliţiei Nazi/Cartel (cazul nr. III din proces) vezi:
http://www.mazal.org/archive/nmt/03/NMT03-C001.htm

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Urmând legea naturii înnăscute din profesia de „Apărător al Legii
[Nazi/Cartel]” trebuie să fie în ultimă instanţă un arhitect respon-
sabil al Legii [Nazi/Cartel]12.

“Relaţia dintre “Apărătorii Legii [Nazi/Cartel]” şi Lege[a Nazi/Car-
tel] astăzi este diferită de “pozitivismul dreptului” al sfârşitului de
secol 19 care a fost opţiunea predominantă până la începutul se-
colului [20]: 

“Crearea Noii Legi [Nazi/Cartel] este numai sarcina Legislatorilor
[dictatoriali ai Nazi/Cartel] iar rolul Judecătorului este limitat la
integrarea – “prezentarea” – “Faptelor de Viaţă” sub aceste fapte
hotărâte de Lege[a Nazi/Cartel].

“El încearcă să elibereze Legea de neprevăzute şi expune cadrul
susţinător al unei legi care leagă consecinţe juridice de un eveni-
ment întâmplător”.

“Toate ramurile activităţii juridice sunt parte a Purificării [!]13: Teo-
ria Ştiinţifică a Legii [Nazi/Cartel], ale cărei rezultate sunt conden-
sate în sfaturi juridice pentru practica dreptului şi eforturi zilnice 

12 Sistemul nazist de legi care subjugă popoarele Europei.

13 „Läuterungsarbeit“ i.e. terminologie care descrie înlăturarea de către Nazi/Cartel
a tuturor elementelor democratice din Noua Ordine a Coaliţiei Nazi/Cartel pentru
Europa şi lume.

În 1957, Hallstein a incorporat exact acest principiu – dreptul ex-
clusiv de “Creare a Noii Legi [a Cartelului]” – ca monopol al “Noi-
lor Legislatori [ai Cartelului]”. Comisia UE, în Tratatul de la Roma.

În 2009, 27 politicieni europeni au semnat “Tratatul de la Lisa-
bona” şi prin acesta elementele cheie ale unui “Act de Activare”
către împuternicirea dictatorială a intereselor Cartelului asupra
Europei. Cu semnăturile lor, aceşti politicieni – în mod deliberat
sau nepăsător – şi-au bătut joc de secole de democraţie euro-
peană.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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„Echipa de sprijin” internă a lui Hallstein pentru
cucerirea Europei prin intermediul Bruxelles UE

Konrad Adenauer,
cancelar al Germa-
niei de Vest (stânga)
şi Herman Josef Abs,
CEO al Băncii Ger-
mane şi subiect al in-
vestigaţiilor pentru
crime de război

Hans Globke, con-
ducător al cancela-
riei lui Adenauer, nr.
101 pe lista Aliaţilor
cu „cei mai căutaţi”
criminali de război

Fritz Ter Meer, director
al BAYER/IG Farben,
condamnat la închi-
soare la procesul de la
Nürnberg, pentru cri-
mele sale de război, iar
în 1956 reinstalat ca
preşedinte al BAYER

Informaţii suplimentare: GB2WW351
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14 „Frontoffiziere des Rechts“ terminologie ce reflectă subjugarea de către Hallstein
a profesiei juridice mobilizării generale de război. Hallstein a introdus această
terminologie militară în profesia juridică cu 7 luni înainte de lansarea celui de-al
doilea război mondial de către Coaliţia Nazi/Cartel.

15 „Rechtsbewusstsein“ terminologie Nazi/Cartel pentru “insulta” pe care sistemul
de drept al naţiunilor democratice o adresează percepţiei lui Hallstein şi altor su-
porteri fanatici ai ideologiei Nazi/Cartel.

16 „Völkisches Rechtsbewusstsein“ i.e. terminologie nazistă pentru supunerea legi-
lor sistemului dictatorial nazist şi ideologiei rasiste a acestuia despre un „Volk”
superior (arian).

de către ofiţerii de frunte [!] ai Legii [Nazi/Cartel]14 care devin avo-
caţi ai Conştiinţei Insultate [!]a Legii [Nazi/Cartel]15 ca şi judecă-
torul care – prin verdict – dă validitate finală Instrucţiunilor Legii
[Nazi/Cartel].

„Toate aceste elemente dezvoltă Legea [Nazi/Cartel] într-un efort
continuu şi meticulos care necesită Conştientizarea zilnică a Popoa-
relor asupra Legii [Nazi/Cartel] Law16.

“Adevărata natură a Constituţiei de drept a Popoarelor11 poate fi
recunoscută doar de acei observatori care nu doar se holbează la
legi, ci iau în considerare în mod activ sinergia tuturor acestor
forţe16a împreună. Această “artă practicată extensiv” trebuie să fie
utilizată când este nevoie de o Revizuire Generală a Întregului Sis-
tem Legislativ17 care depăşeşte posibilităţile de corecturi zilnice.

“Aceasta este adevărat cu atât mai mult cu cât o Răsturnare Com-
pletă a Sistemului Legislativ, de proporţii revoluţionare [!]18,
cheamă pentru folosirea tuturor forţelor disponibile.

În 1957 Hallstein a incorporat “uneltele” strategice Legislative pentru
răsturnarea completă a sistemelor de drept de proporţii revoluţionare”
pe întreaga Europă, în “Tratatul de la Roma”, documentul fondator al
“Bruxelles UE”.

În 2009, 27 lideri politici europeni au activat această “completă răstur-
nare a sistemelor de drept” ale naţiunilor europene în numele Carte-
lului, prin semnarea “Actului de Activare de la Lisabona”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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16a „Zusammenwirken der Kräfte“ i.e. „Sinergia forţelor”, terminologia nazistă pen-
tru procesul de aliniere („Gleichschaltung”) al tuturor sectoarelor societăţii sub
dictatorialul „Führer Principle” (principiu al Führerului) şi sub ideologia Nazi/IG
Farben de supremaţie şi dominare a lumii.

17 „Generalüberholung ganzer Rechtsgebiete“ i.e. terminologia pentru impunerea
legilor naziste asupra statelor din Europa ocupată.

18 „Rechtsumwälzung“ i.e. terminologia pentru înlocuirea completă a legilor demo-
cratice cu legile dictatoriale naziste.

„Echipa de sprijin” extern a lui Hallstein pentru 
cucerirea Europei prin intermediul „Bruxelles UE”

PERSONALUL OPERATIV AL LUI HALLSTEIN DE LA 
„BIROUL DE RELAŢII EXTERNE”  GERMAN

Mulţi oficiali şi ambasadori ai „Minis-
terului Afacerilor Externe” ai Germa-
niei de Vest de după cel de-al doilea
război mondial au fost membri ai
„Ministerului Nazist al Afacerilor Ex-
terne” sub Ribbentrop. Ei au fost de-
coraţi ca agenţi ai cuceririi Europei în
timpul celui de-al doilea război, de

către Coaliţia Nazi/Cartel.
În timpul anilor 1950 – anii de fon-
dare ai Bruxelles UE – aceste mario-
nete politice şi juridice au devenit
agenţii operativi ai Cartelului în ţările
Europene. Ei au fost însărcinaţi cu
pregătirea următorului plan de cuce-
rire al Cartelului, prin „Bruxelles UE”.

Carl F. Ophuels, mem-
bru al partidului na-
zist între 1933-45 cu
numărul de membru
2399061.
În timpul celui de-al doi-

lea război mondial, Ophuels a lucrat ca ex-
pert lider juridic   asupra patentelor, inclu-
siv pentru miile de patente ale IG Farben.
După al doilea război mondial a fost
numit de Hallstein mâna sa dreaptă şi
„Ambasador al Germaniei la Bruxelles”.

„MÂNA DREAPTĂ” A LUI HALLSTEIN LA BRUXELLES

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“Astăzi vedem totalitatea “Apărătorilor Legii [Nazi/Cartel]” – 
- întreaga profesie juridica, dacă vreţi – participând la gigantica
sarcină de „Renovare a Legii de către Popor [!]19.
. . . . . 
„Adevărul este că nici o Lege nu cuprinde întreaga magnitudine a
vieţii şi că orice formulare a faptelor juridice poate fi doar o încer-
care de a sublinia elementele tipice ale unei decizii. Astfel, aşa cum
se ştie din timpuri străvechi, logica unui avocat este în mod necesar
analogă. 

„Cea mai proeminentă caracteristică a Statului Legii de astăzi va
fi pentru totdeauna [!] Politica Totală [Dictatorială] a Legii
[Nazi/Cartel]20. Aceasta înseamnă o revoluţionare largă şi pro-
fundă, fără precedent, a sistemului de drept învechit [democra-
tic] până în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii.

„Rezultatul acestei Înnoiri [Nazi/Cartel] [!]”21 va caracteriza Faţa
Culturală a Noii Epoci21a [sub controlul Nazi/Cartel].

19 „Völkische Rechtser neuerung“ i.e. terminologia acaparării sistemului politico-ad-
ministrativ de către nazişti.

20 „Totale Rechtspolitik“ i.e. terminologia „total” este folosită de nazişti pentru a
face referire continuă la sistemul lor politic, un stat „totalitar”.

21 „Erneuerung“ i.e. „nou vorba” nazistă pentru implementarea ideologiei naziste
în toate zonele societăţii.

21a „New Era“, i.e. terminologia nazistă ce descrie controlul Cartelului Nazi/IG Farben
asupra planetei noastre într-un „Reich de o mie de ani”.

În 1957, Hallstein a pus bazele legislative pentru fundamentarea aces-
tei „revoluţionări largi şi profunde, fără precedent, a sistemului poli-
tico-administrativ învechit [democratic, naţional]” prin „Tratatul de la
Roma”, fundaţia „Bruxelles UE” subjugând astfel popoarele Europei
„până în cele mai îndepărtate colţuri” sub guvernarea Cartelului.

În 2009, prin semnarea „Actului de Activare de la Lisabona”, 27 de po-
liticieni europeni au aprobat această „Politică Totală a Legii [Cartelu-
lui]” care ameninţă cu subjugarea popoarelor Europei sub guvernarea
Cartelului timp de generaţii întregi.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului în 195: 
construirea dictaturii Cartelului cu paşi mici

La 18 aprilie 1951 a fost sem-
nat primul tratat „premergă-
tor” al „Bruxelles UE”. Pe
hârtie, tratatul a creat o piaţă
comună pentru cărbune şi oţel
în Europa centrală. În realitate
însă, era primul pas al Cartelu-
lui către următoarea sa încer-
care de cucerire a Europei. 

Deşi ceremonia de semnare a
avut loc pe teritoriu francez,
tratatul însuşi a fost influenţat
pe larg de Hallstein şi echipa sa
juridică şi are limbajul distinct
al Cartelului.

Articolul 9 (mai jos) al tratatului
„Comunităţii Europene a Căr-
bunelui şi Oţelului”  creează un
„premergător” al „Comisiei Eu-
ropene” cu toate caracteristicile
sale dictatoriale. El creează un
organism care operează „supra-
naţional” şi în mod explicit „in-
dependent” de guvernele alese
democratic – toate jaloanele
unei guvernări dictatoriale. 

18 aprilie 195: odată cu semnarea
tratatului de la Paris, Hallstein de-
vine trimisul lui Adenauer pentru
Cărbune şi Oţel
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„În trecut, acest Proces a fost un eveniment în cadrul unor gra-
niţe convenţionale un fel de afacere internă a unei Germanii de
mici dimensiuni. Evenimentele epocale22 totuşi, portretizează
acest proces într-o lumină complet nouă.

„Toate problemele interne, toate sarcinile interne sunt umbrite de
marele impact al Legării [altor naţiuni de Reich-ul nazist]23, sunt
copleşite de impulsurile magnifice pe care Lucrarea de Politică Ad-
ministrativă[Nazi/Cartel] o obţine din venirea acasă [!] a Austriei
şi Sudetenland24.

22 „Welthistorischen Ereignisse“ i.e. acapararea puterii politice în Germania de către
coaliţia Nazi/IG Farben, anexarea Austriei, a Republicii Cehe şi pregătirea pentru
cel de-al doilea război mondial.

23 „Anschluss“ i.e. „nou vorba nazistă” pentru anexare.

24 „Heimkehr der Ostmark und des Sudentenlandes“ i.e. terminologia nazistă pen-
tru anexarea Austriei şi a unei mari părţi din Republica Cehă.

În 1957, la 18 ani după ce Hallstein anunţase public planurile Coaliţiei
Nazi/Cartel pentru o Europă postbelică sub controlul său, acest acţio-
nar politic al Cartelului a primit o a doua şansă de „reînnoire” a Europei
care avea să schimbe „Faţa Culturală” a continentului. Cu „Tratatul de
la Roma” Hallstein a pus bazele „Bruxelles UE” sub guvernarea Carte-
lului. 

În 2009, la şapte decenii după Discursul de Cucerire al lui Hallstein, 27
de politicieni europeni au inaugurat această „Nouă Epocă” sub con-
trolul Cartelului Petrolului şi Medicamentelor pentru milioane de eu-
ropeni, semnând „Actul de Activare de la Lisabona”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein: arhitectul cheie din spatele 
Comunităţii de Apărare Vest Europene

Cu „Tratatul de la Lisabona” din 2009, „Bruxelles UE” este autorizat
să înfiinţeze o Armată Europeană sub controlul Cartelului. La 55 de
ani după ce parlamentul francez a respins un asemenea plan – Carte-
lul şi-a atins scopul de a lansa o armată europeană sub comanda sa.

Hallstein a fost de asemenea instrumen-
tul în organizarea următoarei „lovituri”
a Cartelului. La doar 7 ani după termina-
rea celui de-al doilea război mondial şi
înfrângerea militară a Nazi Wehrmacht,
Cartelul făcea planuri pentru comisiona-
rea următoarelor trupe militare – de
această dată sub numele de cod „Comu-
nitatea de Apărare a Europei” (EDC).

Hallstein a fost arhitectul
cheie al tratatului EDC, înfi-
inţând o „Armată Euro-
peană” sub controlul noii
formate „Înalte Autorităţi” şi
de aceea al Cartelului. Trata-
tul a fost semnat la 27 mai
1952 şi ratificat de Italia şi ţă-
rile Benelux.

La 30 august 1954, parlamentul
francez a dejucat planul respin-
gând tratatul EDC. Un motiv im-
portant a fost faptul că cei mai
înalţi consilieri ai Germaniei pos-
tbelice includeau generali nazişti
de rang înalt printre care Generalul
Hans Soiedel (mai sus: cu Hitler la
Paris, 1940, la stânga: numirea ca
general al nou înfiinţatei Armate a
Germaniei de Vest în 1955).
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Reich-ul sub controlul Nazi/Cartel este:
• un fapt politic, un „Führer Act” [Nazi/Cartel] de dimensiuni epo-

cale26;

• unul din acele acte [istorice] care schimbă Peisajul Istoriei şi în-
deplineşte o veche Dorinţă a Poporului [Arian]27;

• un eveniment economic cu consecinţe pur şi simplu inimagina-
bile28;

25 „Grossdeutsches Reich“ i.e. termenul nazist pentru întreaga Europă sub controlul lor.

26 „Eine Führertat von weltgeschichtlichem Rang“ i.e. glorificarea lui Hitler de către
Hallstein, ca agent divin al istoriei.

27 „Eine alte völkische Sehnsucht erfüllen“ i.e. descrierea de către Hallstein a cuceririi
militare iminente a Europei de către nazişti, cel de-al doilea război mondial ca un act
de destin determinat rasial.

28 „Wirtschaftliches Geschehnis von kaum noch absehbaren Folgen“ i.e. referirea lui
Hallstein la controlul economic asupra Europei de către cartelul petrolului şi medi-
camentelor IG Farben şi alte companii multinaţionale germane.

În 1957, în “Tratatul de la Roma” Hallstein a pus bazele “Bruxelles UE”
şi “Creării unui Reich mai mare” sub controlul Cartelului.

În 2009, 27 de politicieni europeni au desăvârşit această “Creare a unui
Reich european” prin semnarea “Actului de Activare de la Lisabona” şi
sacrificând interesele de sănătate şi viaţă a milioane de oameni, inte-
reselor financiare ale Cartelului Produselor Chimice, Petrolului şi Medi-
camentelor.

În 1957, Hallstein a devenit arhitectul “Tratatului de la Roma” – şi ast-
fel al “Comunităţii Economice Europene” (CEE). “Discursul său de cu-
cerire” din 1939 nu lasă nici un dubiu asupra faptului că el a servit
aceloraşi interese ale Cartelului şi înainte şi după cel de-al doilea război
mondial.

În 2009, odată cu “Actul de Activare de la Lisabona”, 27 de politicieni
europeni au luat o decizie “cu consecinţe economice pur şi simplu ini-
maginabile” şi au livrat întregul continent european unei mâini de cor-
poraţii multinaţionale ale Cartelului – inclusiv BAYER, BASF şi HOECHST
(astăzi Sanofi) – care au autorizat anterior distrugerea continentului Eu-
ropean în cele două războaie mondiale.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Fabricarea Tratatului de la Roma
Între 1-3 iunie 1955 întâlnirea
pregătitoare decisivă pentru
“Comunitatea Economică Eu-
ropeană” a avut loc la Mes-
sina, Sicilia, cu participanţi din
Italia, Franţa, Germania şi ţă-
rile Benelux. 

With three decades of legal expe-
rience in ‘Comparative Internatio-
nal Law and Economics’ and as a
devoted servant of the Cartel,
Hallstein was the mastermind be-
hind this preparatory meeting for
the ‘Treaties of Rome’. 

Gaetano Martino
Italia

Johan Willem Beyen
Olanda

Joseph Bech
Luxemburg

Antoine Pinay
Franţa

Paul-Henri Spaak
Belgia
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• un eveniment de semnificaţie excepţională din perspectiva 
Istoriei Dreptului29

“Sarcina nu mai este doar renovarea unei vechi case prădate30
ci construirea unei Noi Clădiri pentru o Familie Mărită pe un Te-
ritoriu Extins [de naţiuni cucerite]31.

“Întrebarea este: va fi realmente necesar să fie ridicată doar o clădire? 

“Aceasta ne duce drept la prima problemă de politică administra-
tivă cauzată de anexarea teritoriilor. De ce ar trebui un singur sis-
tem politico-administrativ să formeze baza unei Germanii mai mari
[Nazi/Cartel, întreaga Europă]?32 . . . 

29 „Ein rechtsgeschicht liches Ereignis von außerordentlicher Bedeutung“ i.e. descrierea
făcută de Hallstein propriului său rol ca avocat într-o viitoare Europă sub controlul
coaliţiei Nazi/Cartel.

30 „Das baufällig gewordene alte Haus“ i.e. caracterizarea de către Hallstein şi nazişti
a unei Europe democratice.

31 „Auf erweitertem Grunde ein neues Gebäude für die größer gewordene Familie zu
errichten“ i.e. descrierea remarcabilă realizată de Hallstein pentru moartea iminentă
a 60 milioane de oameni, devastarea Europei din timpul celui de-al doilea război
mondial şi o viitoare Europă sub controlul coaliţiei Nazi/IG Farben.

32 „Warum soll ein Recht in Großdeutschland gelten“ i.e. Hallstein pune această în-
trebare retorică pentru a legitima extinderea legilor naziste germane către toate
viitoarele ţări ocupate de Wehrmacht.

În 1957, odată cu “Tratatul de la Roma” Hallstein a devenit arhitectul
cheie al “Noii clădiri” adică “Biroul central al cartelului din “Bruxelles
UE” pentru o “familie mărită” adică miliarde de europeni în viaţă astăzi
şi în generaţiile viitoare, pe un “teritoriu extins” adică mai mult de două
duzini de naţiuni europene.

În 2009, odată cu “Actul de Activare de la Lisabona” 27 politicieni euro-
peni au căzut pradă retoricii înşelătoare a acţionarilor cartelului, că po-
poarele lor vor trăi mai bine dacă îşi vor părăsi “vechile case [naţionale]
prădate” şi se vor muta într-o “nouă clădire” – Bruxelles UE – sub jugul
centralizat şi dictatorial al Cartelului Petrolului şi Medicamentelor.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Crearea ‘EURATOM’
Cel mai important motiv
militar pentru care încerca-
rea Cartelului din cel de-al
doilea război mondial de a
cuceri Europa a eşuat, a
fost pierderea de către
Coaliţia Nazi/Cartel a cur-
sei pentru bomba nu-
cleară, deşi ei au co or donat
dezvoltarea pieselor sale
componente, adică fisiu-
nea nucleară (sus, stânga
Hahn) şi tehnologia rache-
telor (sus, dreapta v. Braun
cu ofiţeri nazişti), dezvol-
tând rachetele cu rază
medie de acţiune (la
dreapta rachetele V1 gă-
site în Germania de armata
americană).

Odată cu fondarea “Comisiei Euro-
pene pentru Energie Atomică” (EU-
RATOM) ca parte a “Tratatului de la
Roma”, Cartelul a “corectat” acest
deficit. Hallstein şi mâna sa dreaptă
Ophuels au orchestrat această lovi-
tură printr-o aşa zisă “Conferinţă In-
terguvernamentală” (la dreapta:
sesiunea din 28 ianuarie 1957 cu Hal-
lstein în centru)..

Cu EURATOM şi semnarea “Tra-
tatului de la Roma”, complicii
corporatişti ai fostei coaliţii
Nazi/Cartel au câştigat acces di-
rect la tehnologia nucleară prin
biroul lor politic, “Comisia UE” la
Bruxelles. În 1957 Cartelul era
gata să-şi lanseze următoarea în-
cercare de cucerire a lumii.
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“Nu poate fi nici o îndoială astăzi asupra necesităţii unui Sistem
Juridic Unificat33

“Eşecul punerii în vigoare a acestei legi este una din sarcinile ne-
terminate şi eşecurile celui de-al doilea Reich german34.

“Afirmaţia nu rezultă numai din convenienţe materiale. Această
Germanie mărită [adică continentul european] devine din ce în
ce mai mult o singură entitate economică35.

33 „Notwendigkeit der Rechtseinheit“ i.e. legile naziste germane trebuie să fie extinse
în toate ţările cucerite din Europa şi din lume.

34 Termenul „Al doilea Reich” (Zweites Reich) – prin opoziţie cu cel de-al treilea reich
nazist (“Drittes Reich”) descrie epoca împăraţilor germani Wilhelm I, Frederick III şi
Wilhelm II (perioada 1871-1918) care a culminat cu primul război mondial, prima
încercare a Germaniei de a cuceri Europa şi restul lumii. Hallstein susţine că naziştii
şi interesele corporatiste pe care le reprezintă ar trebui să se împlinească  în cel de-
al doilea război mondial ceea ce nu s-a putut desăvârşi în timpul primului!

35 Deoarece Germania era deja o entitate economică, această frază reflectă încă o dată
natura atroce a discursului de propagandă a lui Hallstein. Termenul de “Germania
mare” (Grossdeutschland) este limbajul de cod nazist pentru “întreaga Europă – şi
mai târziu întreaga lume – sub controlul naziştilor şi al Cartelului Petrolului şi Me-
dicamentelor”.

În 1957, odată cu „Tratatul de la Roma“, Hallstein a pus bazele acestui
„Sistem Juridic Unificat” – Bruxelles UE – cu executivul său politic, aşa
numita Comisie UE, operând dincolo şi mai presus de orice control de-
mocratic. 

În 2009, odată cu „Actul de Activare de la Lisabona” 27 politicieni eu-
ropeni au semnat un plan care îşi avea originea în schemele coaliţiei
Nazi/Cartel. Discursul lui Hallstein din 1939, redat aici, nu lasă nici o în-
doială şi constituie mărturii serioase în acest sens.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939



1956 a fost anul când a fost
lansată “Conferinţa Intergu-
vernamentală” care pregătea
“Tratatul de la Roma”. În ace-
laşi an, Fritz Ter Meer, fostul di-
rector BAYER/IG Farben care a
fost condamnat la Nürnberg la
9 ani închisoare pentru înrobi-
rea cetăţenilor europeni şi je-
fuirea companiilor europene,
a fost numit preşedinte al
BAYER – din nou.
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Arhitecţii Auschwitz susţin “Bruxelles UE”

Criminal de război preşedinte la BAYER

Motivele susţinerii masive a “Bruxelles
UE” de către BAYER şi alte companii IG
Farben au fost evidente: ca cel mai
mare grup deţinător de patente în do-
meniul produselor chimice şi medica-
mentelor, ei aveau să controleze în mod
esenţial Europa prin intermediul acestui
nou birou politic, “Bruxelles UE”.

La 17 ani după “discursul de cucerire”
al lui Hallstein în numele Cartelului –
şi la 8 ani după ce şeful său din Cartel
Ter Meer fusese trimis la închisoare pentru crimele sale de război
– echipa Hallstein/Ter Meer s-a reunit din nou în spatele următoa-
rei încercări a Cartelului de a cuceri Europa.
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“De aceea este în mod evident inacceptabil ca Sistemul Politico-
administrativ [dictatorial Nazi/Cartel] – care reprezintă circulaţia
sanguină a acestui Organism36 – să fie strangulat [!] de diversi-
tatea de sisteme politico-administrative [democratice] din dife-
ritele părţi ale sale . . . . . 

“Un Popor11 nu este format numai din condiţii fizice comune, adică
factori externi şi moşteniţi. Nu este format nici numai din soarta
comună a istoriei. Un popor este format în primul rând din valori
şi convingeri comune.

“Astfel Conducerea [Nazi/Cartel] a unui Stat Popular [Arian]37 în
special Naţional Socialismul, nu poate face nimic fără uneltele legii
în vederea securizării teritoriului său comun.

36 I.e. Europa sub control nazist.

37 „Völkischer Staat“ i.e. termenul rasial al lui Hallstein pentru superioritatea statului
Arian.

În 1957, odată cu „Tratatul de la Roma”, Hallstein a pus bazele termi-
nării “efectului de strangulare” al sistemelor democratice de drept eu-
ropene care au împiedicat planurile Cartelului de cucerire a Europei şi
lumii. Prin proiectarea unui sistem dictatorial legal – fără nici o separare
reală a puterilor constituţionale – Hallstein s-a asigurat că “circulaţia
sanguină administrativa” a guvernării Cartelului asupra Europei nu va
mai fi blocată de voinţa democratică a popoarelor.

În 2009, odată cu „Actul de Activare de la Lisabona”, 27 de politicieni
europeni au înlăturat blocajele care obstrucţionau “circulaţia sanguină”
a Cartelului din calea acaparării dictatoriale a Europei.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Semnând “Tratatul de la Roma” în 1957
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La 25 martie 1957
Hallstein a desăvârşit
primul stadiu al anga-
jamentului Cartelului:
fostul cruciat al cuce-
ririi militare a Europei
de către Coaliţia
Nazi/Cartel a fost
unul din cei 12 sem-
natari ai “Tratatului
de la Roma” care a
creat “Comunitatea Economică Europeană” şi EURATOM.

Prin semnarea acestor tra-
tate, Hallstein (împreună
cu cancelarul german Ade-
nauer, imaginea din
stânga) au creat rampa de
lansare pentru următoa-
rea încercare a Cartelului,
de cucerire a Europei prin
presiune politică, mituire
economică şi prin EURA-
TOM. Încă din concepţie,
planul Cartelului a fost să

creeze baza politică – şi în final militară – pentru controlul său
asupra lumii în secolul 21.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



130

“Legea este cel mai proeminent mijloc de educaţie”38 la dispoziţia
unei comunităţi, deoarece sunt câteva lucruri a căror natură auto-
ritativă este la fel de înrădăcinată în inima umană cum este şi cre-
dinţa în Lege şi Adevăr [!]39.

“Deoarece acum am răspuns la întrebarea “dacă” este necesar un
sistem politico-administrativ uniform, acum putem să trecem la în-
trebarea “cum” trebuie să arate un astfel de sistem, ceea ce este şi
mai dificil.

““Ataşarea23 [anexarea Austriei] este iniţial un proces al Legii Sta-
tului [Nazi/Cartel]. Acest proces integrează teritoriul şi poporul
noului stat alipit [anexat] creând o Nouă Naţionalitate [! ] pentru
oameni

38 „Erziehungsmittel“ i.e. termenul de “educaţie” în germană cuprinde de asemenea
noţiunea de “disciplină”. Astfel, termenul lui Hallstein aici este ales intenţionat pen-
tru a camufla funcţia disciplinară a legii în statul totalitar nazist.

39 „Glaube an Recht und Wahrheit“ i.e. încă o dată terminologia propagandistă a lui
Hallstein camuflează în mod înşelător oroarea realităţii: legea şi adevărul sunt pri-
mele valori sacrificate regimului nazist totalitar.

În 1957, odată cu “Tratatul de la Roma” Hallstein a pus bazele urmă-
toarei încercări a Cartelului de a cuceri Europa. În discursul său din 1939
Hallstein a descris mecanismele de anexare dictatorială a Austriei în
numele Coaliţiei Nazi/Cartel. Cu “Tratatul de la Roma” anexarea Aus-
triei în 1938 nu mai era un exemplu din istorie. Cu aceste “Tratate”,
acapararea completă de societăţi întregi nu avea să fie excepţia, ci re-
gulă pentru toate naţiunile Europei. Popoarele Europei aveau să fie
obligate să accepte o “Nouă Naţionalitate” – aceea de subiecţi servili
ai “Europei guvernate de Cartel”.

În 2009, odată cu “Actul de Activare de la Lisabona”, 27 de politicieni
europeni au impus “Noua Naţionalitate” popoarelor lor de sute de mi-
lioane – fără măcar să organizeze un referendum pentru a le cere apro-
barea.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Alegerea Bruxelles ca sediu al biroului politic al Cartelului

După întocmirea “Tratatului de la
Roma”, următoarea sarcină dată
de către Cartel lui Hallstein a fost
să implementeze acest tratat din
poziţia de “şef” al noului “Birou
Central al Cartelului”.

La 30 decembrie 1957 – din sta-
ţiunea de vacanţă Alpbach din
Alpii Tirolieni – Hallstein a scris
un dosar de trei pagini adresat
cancelarului german Adenauer. 

Această scrisoare – care ar trebui
să fie cunoscută sub numele de
“Soluţia finală a Bruxelles” – des-
crie în detaliu planurile Cartelului
de “tranzacţionare a cailor”
pentru a asigura cel mai înalt
birou din “Noua Europă” pentru
Hallstein însuşi: rolul de prim pre-
şedinte al “Comisiei EU” ca “şef”
al biroului politic al Cartelului.

Iată câteva idei din “Scrisoarea
soluţiei finale a Bruxelles”:
• Trebuie să insistăm pentru

“Bruxelles” ca “soluţie finală a
problemei locaţiei” [observaţi
analogia lui Hallstein cu pro-
paganda nazistă a “soluţiei fi-
nale a problemei evreieşti”].

• Italienii trebuie să fie compen-
saţi [pentru că sediul nu e la
Roma] Rămâne de văzut cum.

• Gândul de a avea sediul la
Paris a apărut, dar s-a renun-
ţat la el după intervenţia
noastră [a lui Hallstein] fermă.

• Sarcinile la îndemână [ca şi
conducător al Comisiei UE]
sunt croite întocmai pentru
un german [!].

•  După 7 ani de aşteptare [un
cap german] termenul este
depăşit.
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“Mai mult, acest proces subjugă poporul şi teritoriile [statului cu-
cerit/anexat] suveranităţii Statului Mamă [Nazi/Cartel] cu puterile
sale legislative şi executive constituţionale, definite 40.

“În alte zone administrative, Alipirea23 lasă neatinsă ordinea de
drept existentă. În toate Teritoriile [Europene] Unificate41 vechiul
sistem juridic-administrativ continuă – desigur cu excepţia cazurilor
în care contrazice Constituţia Statului [European] Unificat 42 . . . . 

40 „Gesetzgebende wie vollziehende Gewalt (die) sich aus dessen Verfassung ergibt“ i.e.
Hallstein creează iluzia statului nazist ca o constituţie democratică cu puteri legislative
şi executive separate. Şi aici era adevărat exact opusul: “Actul de Activare” nazist din
1933 şi următorii 6 ani de construire sistematică ai unui sistem politic totalitar a abolit
în mod deliberat orice separare între puterile legislative şi executive. Hallstein a fost
unul dintre arhitecţii acestui sistem politic totalitar. Aceasta subliniază natura sa ne-
miloasă ca propagandist nazist care în  acest [speech se referă la puterile executive

În “discursul de cucerire” din 1939 Hallstein foloseşte acelaşi limbaj
înşelător prin care majoritatea naţiunilor europene au fost mituite şi
constrânse de acţionarii politici ai Cartelului la Bruxelles – şi mario-
netele lor din interiorul ţărilor europene – să adere la “Bruxelles UE”.

Cu falsa promisiune că “Bruxelles UE” va fi doar o simplă asociere de
state europene pentru a promova creşterea economică, democraţia şi
pacea, “caracatiţa Bruxelles UE a înghiţit naţiune după naţiune din
toată Europa.

Milioane de oameni din toată Europa îşi vor vedea acum confirmate
suspiciunile crescânde în legătură cu Bruxelles UE. Faptele documen-
tate în această carte îi vor ajuta să se elibereze de “caracatiţa Bru-
xelles” pentru a apăra şi păstra pacea şi democraţia pentru
generaţiile viitoare.

În 2009, cu“Actul de Activare de la Lisabona” “poporul şi teritoriile” a
27 de naţiuni europene au fost subjugate “suveranităţii Statului Mamă”
– Bruxelles UE – cu “puterile sale constituţionale executive şi legislative”
definite de Hallstein în 1957 în “Tratatul de la Roma” şi trâmbiţate public
de camarila avocăţească a Nazi/Cartel, odată cu acest discurs din 1939.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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şi legislative separate şi chiar la drepturile constituţionale în “patria mamă” nazistă
– ştiind foarte bine că acestea nu există].

41 „Vereinigte Gebiete“ i.e. cu această remarcabilă terminologie Hallstein descrie o lume
sub control nazist ca “un singur teritoriu unit” – unificat de tancurile şi legile naziste.

42 „Soweit sie der Verfassung des Gesamtstaates zuwiderlaufen“ i.e. un alt exemplu al
naturii înşelătoare a discursului lui Hallstein. Această formulare denotă că sistemul

Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Şef numit al primei “Comisii UE”

La numai 8 zile după autopromovarea sa
convingătoare, “comerţul de cai” al lui Hal-
lstein a dat roade: la 7 ianuarie 1958 el a
fost numit şef al primei “Comisii UE” în cer-
cul închis a şase ministere de externe.

În acea zi Hallstein a îndeplinit cu succes cea
de-a doua sarcină a Cartelului:  să coordo-
neze următoarea sa încercare de cucerire a
Europei din poziţia de şef al nou formatului
birou politic.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Astfel, pentru Marele Reich German25 un Sistem Juridic Comun
nu este un fapt care rezultă în mod automat din crearea acestui
(viitor) Reich43 ci este o sarcină.

„Un observator naiv al acestei situaţii ar putea gândi că nu e nimic
mai uşor de înfăptuit decât această sarcină. O astfel de persoană
ar putea gândi că e nevoie doar de Instrucţiuni [Vorschrift] şi
anume toate legile Vechiului Reich [Germania nazistă] vor fi ime-
diat aplicabile Austriei [Ostmark] şi Sudetenland44. Dar sarcina de
îndeplinit nu este chiar atât de simplă. . . . . . . 

“Este imposibil să impui dintr-odată asupra unui asemenea teritoriu
întreaga sumă a legilor noastre [Nazi/Cartel] scrise. O astfel de
strategie ar eşua din cauza simplelor limitări ale capacităţii men-
tale45 a oamenilor care trebuie să aplice aceste legi.

politico-administrativ al teritoriilor ocupate se menţine cu excepţia cazurilor când
contrazice sistemul politico-administrativ al Germaniei naziste. Hallstein ştia că nu
va rămâne nimic din constituţiile democratice oriunde în lume odată ce naziştii le
vor fi subjugat sub guvernarea totalitară. În această frază Hallstein mai foloseşte
un termen care revelează planurile naziştilor pentru o Europă cucerită şi planul pen-
tru o nouă ordine mondială: „Gesamtstaat” i.e. terminologia pentru „Statul Unificat
European” – Bruxelles UE de astăzi – şi mai târziu Noua Ordine Mondială sub con-
trolul aceloraşi interese.

Ceea ce Hallstein aduce aici, este elementul de înşelăciune strategică în
urmărirea scopurilor Cartelului de cucerire a Europei şi lumii. Motivul
principal pentru grija sa nu sunt “limitările capacităţii mentale” [notaţi
limbajul arogant al lui Hallstein] ai profesioniştilor legiuitori din ţările
anexate. Adevăratul pericol pentru succesul strategiei Cartelului stă în
“Personalitatea Popoarelor” din ţările subjugate – adică opoziţia lor de
a capitula guvernării dictatoriale a Cartelului.

Faptul că acţionarii “Bruxelles UE” din secolul 21 au trebuit să refuze
dreptul la vot pentru 99% din popoarele Europei asupra aşa numitului
“Tratat de la Lisabona” vorbeşte de la sine. Aceasta arată că teama lui
Hallstein cu privire la inteligenţa şi “personalitatea democratică a po-
poarelor” este relevantă chiar şi astăzi.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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43 „Schaffung dieses Reiches“ i.e. înfiinţarea unui Reich nazist în toată Europa.

44 Hallstein omite cu grijă aici să includă toate ţările care mai sunt de cucerit.

45 „Grenzen der Geisteskraft“ i.e. formularea ambiguă a lui Hallstein că avocaţii din
ţările ocupate au capacităţi mentale limitate – prin comparaţie cu avocaţii “arieni”
ca Hallstein; această secvenţă din textul lui Hallstein revelează sprijinul pe care îl
acordă ideologiei fanatice naziste a”Ubermenschen” (arieni) şi “Untermenschen”
din ţările ocupate.

Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”

Bruxelles “Atomium” – Pretenţie la control global

Potrivit cu apariţia acestei noi
construcţii politice – “Bruxel-
les UE” – “Târgul Mondial”
din 1958 a avut loc în acest
oraş.

Simbolul acestui “Târg Mon-
dial” – şi reperul Bruxelles de
atunci – a fost clădirea Ato-
mium. Construcţia acestei gi-
gantice “măriri” a unui atom
avea intenţia de a simboliza
mândria omenirii de a fi “îm-
blânzit” energia nucleară în
scopuri pacifiste – şi ca o pre-
tenţie la putere mondială.

“Actul de Activare de la Lisa-
bona” solicită construirea unei
Armate Europene – inclusiv arme
nucleare – sub controlul biroului
politic al Cartelului, Comisia UE.
Cu acest act din 2009, simbolul
Atomium a obţinut în mod evi-
dent o nouă semnificaţie: preten-
ţia de control global din partea
Bruxelles UE. Cu planul său actual
de a construi noi clădiri ale “Co-
misiei UE” în vederea Atomium,
Cartelul nu lasă nici o îndoială
asupra intenţiilor sale.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“O astfel de încercare ar eşua de asemenea datorită complexităţii
structurii [„Verwickeltheit des Gefuges”] unei Ordini Sociale Mo-
derne46. Nimeni nu poate pur şi simplu să schimbe un sistem juri-
dic-administrativ ca pe o rochie care nu mai este la modă, deoarece
orice schimbare fundamentală atinge de asemenea – ca să spunem
aşa – Personalitatea [Personlichkeit] unui Popor.

“Acum ajung la întrebările concrete asupra Ajustării Legii
[Nazi/Cartel]47. Trebuie să distingem între anumite norme, a căror
introducere nu poate fi întârziată: ele reprezintă un Program de
Urgenţă [Sofortprogramm] în cadrul procesului juridic-administra-
tiv de unificare48.

46 „Moderne soziale Ordnung’“  i.e. Hallstein nu ezită să descrie regimul nazist totali-
tar ca o “ordine socială modernă”.

47 „Rechtsangleichung“ i.e. “nou vorba” nazistă pentru aruncarea la gunoi a sistemului
juridic existent şi impunerea legilor totalitare naziste.

48 „Rechtsvereinheitlichung“ i.e. un alt termen nazist pentru a patina în jurul impunerii
legilor totalitare naziste.

În 1957, în “Tratatul de la Roma” Hallstein a păstrat cu evlavie acest
“Program de Urgenţă în cadrul Procesului Juridic-administrativ de Uni-
ficare” ca bază a “Bruxelles UE” – cel mai notabil prin crearea aşa nu-
mitei Comisii UE ca organ executiv al Bruxelles UE.

“Comisia UE” această construcţie unică, fără precedent în istoria con-
stituţiilor democratice – a fost copiată din planurile Coaliţiei Nazi/Car-
tel care planificau să guverneze Europa postbelică sub un“birou central
al cartelului”, dictatorial.

În 2009, 27 de politicieni europeni – fără să ceară aprobarea popoare-
lor lor – au semnat “Actul de Activare de la Lisabona” şi au aprobat
Programul de Urgenţă în cadrul Procesului de Unificare Legislativă in-
clusiv un “birou central al Cartelului” neeligibil care – întocmai ca în re-
gimurile feudale din timpurile medievale – deţine monopolul de a
emite legi pentru Europa în afara oricărui control democratic.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE’

Cartelul German primeşte acces la tehnologia nucleară

La 1 ianuarie 1959 
“Comisia UE” a stabilit oficial o “

piaţă comună pentru materiale nucleare” 
prin intermediul EURATOM.

Astfel, la doar un an după ce cruciatul
Nazi/Cartel Hallstein a fost numit şef al 

biroului politic al Cartelului – şi 14 ani după
1945 – şi-a împlinit cel de-al treilea an

gajament: accesul intereselor cartelului 
german la tehnologia (armele) nucleară.  

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“Pe de altă parte mai sunt acele (legi) care trebuie întocmite pri-
mele, deoarece în sistemul juridic nu există invenţii ci numai des-
coperiri. Aceste legi trebuie întocmite cu participarea Apărătorilor
Legii  [Nazi/Cartel] în Teritoriile Estice49 ceea ce poate aduce unele
[!] contribuţii la purificarea [lautern] sistemului nostru juridic-ad-
ministrativ şi către transformarea lui într-o adevărată lege
[Nazi/Cartel] a poporului german.

“Programul Juridic-administrativ de urgenţă”, scopurile imediate,
sunt de fapt introducerea legilor deja utilizate în Vechiul Reich50.

“Procesul legislativ de a introduce aceste Legi [Nazi/Cartel] este
Directiva51. Competenţa de a emite aceste Directive este a Oficiali-
lor Reichului [Nazi / Cartel European] [Reichsminister] împreună
cu Ministerul [nazist] de interne.

49 „Ostmarken“ i.e. Hallstein foloseşte aici pluralul cuvântului “Ostmark” implicând
faptul că după anexarea Austriei el întrevede noi teritorii din est cucerite. Cu atacul
asupra Poloniei şi Europei de Est cu ceva mai mult de jumătate de an mai târziu, su-
blinierea lui Hallstein de aici a devenit o realitate însângerată.

50 „Altreich“  i.e. Germania nazistă.

Hallstein a incorporat toate aceste elemente în “Tratatul de la Roma”
ca principii fondatoare ale guvernării Bruxelles UE asupra Europei
de astăzi.

• Oficialii Reichului [Cartel european] din discursul de cucerire al lui
Hallstein au devenit “comisionarii UE” care guvernează Europa în
numele Cartelului şi mai presus de orice control democratic.

• “Directivele” din planurile Nazi/Cartel au devenit “directivele UE”
de astăzi. Aceste “Directive UE” împreună cu aşa numitele “Regle-
mentări UE” au devenit ordinele dictatoriale prin care biroul politic
al Cartelului, “Comisia UE”, decid legile pentru 500 de milioane de
oameni din populaţia Europei – în mod esenţial în afara oricărui
proces democratic.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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51 „Verordnung“ i.e. execuţia dictatorială a legilor naziste în ţările ocupate. Este o bi-
zară ironie a istoriei că la mai puţin de două decenii de când propagandistul nazist
Hallstein prezenta aceste mecanisme nedemocratice ca pe o unealtă de control a
Europei de către coaliţia Nazi/IG Farben, el urma – ca preşedinte al Comisiei UE –
să introducă aceleaşi “directive” şi “reglementări” ca unelte prin care succesorii IG
Farben vor putea guverna Europa sub Bruxelles UE. “Tratatul de la Lisabona” care
a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 au făcut ca viziunile cheie ale lui Hallstein să
devină realitate.

Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE

Tradiţia simbolurilor

Ca recompensă pentru îndepli-
nirea sarcinilor Cartelului pe du-
rata primului său termen de 5
ani ca şef al biroului politic, ac-
ţionarii Cartelului au comisionat
“noului rege al Europei” un
“castel” potrivit şi o “suită re-
gală” de mai multe mii de biro-
craţi servili.

Construirea clădirii Berlaymont
– care a rămas chiar şi astăzi car-

tierul general al Comisiei UE – a
început în 1963 şi a marcat înce-
putul celui de-al doilea termen
de 5 ani al lui Hallstein, ca şef al
său. Când se uita la planurile vii-
torului său castel, Hallstein tre-
buie să fi debordat de bucurie:
forma sediului “Comisiei UE” se-
măna izbitor cu emblema de pe
insigna pe care a purtat-o cu
mândrie timp de mulţi ani, cu
numai două decenii înainte.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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“Printre subiectele acestei Alinieri Rapide [a legii Nazi/Cartel]
putem diferenţia între două grupuri: primul grup cuprinde directi-
vele privind Legea constituţională, care constituie Statul Naţional
Socialist şi defineşte forma şi realitatea acestuia.

“Aceste directive au fost deja introduse în Austria cu câteva zile
după Legea Unificării [Nazi/Cartel]52.

“Printre acestea sunt:

- Legile Constituţionale Statale împotriva for-
mării de noi partide politice [într-o Europă
sub controlul Nazi/Cartel] 53 ,

- Legile Constituţionale Statale de securizare a
Unităţii dintre Stat [european Nazi/Cartel] şi
Partid [Nazi/Cartel] 54 ,

- Legile Constituţionale Statale pentru noua
construcţie a Reichului [european Nazi/ Car-
tel] 55

- Legile Constituţionale Statale despre guver-
natorii Reich-ului [european Nazi/Cartel] 56 ,

- Anumite complexe legislative conectate cu aceste Legi Consti-
tuţionale inclusiv Legea Cetăţenilor Reichului (Reichsburgerge-
setz), Legea Drapelului Reichului [Reichsflaggengesetz],
directive despre Marcajele Naţionale [Hoheitszeichen], Sigiliul
Naţional [Reichssiegel] şi Simbolurile Naţionale [i.e. zvastica
nazistă].

52 „Vereinigungsgesetz“ i.e. legea impusă de nazişti care trebuie să dea anexării Aus-
triei o bază pseudo-legală.

53 „Staatsgrundgesetze gegen die Neubildung von Parteien“ i.e. ca unul dintre primele
acte după acapararea puterii în Germania, naziştii au interzis formarea de noi par-
tide politice; această lege a fost considerată de Hallstein atât de importantă încât
a trebuit să fie introdusă cât mai curând posibil în orice ţară ocupată de nazişti –
iar acesta este acelaşi om care mai târziu a dat formă “Bruxelles UE”.

! !
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54 lege critică pentru stabilirea dictaturii naziste în orice ţară.

55 „Neuaufbau“ i.e. transformarea unei democraţii în dictatură.

56 „Reichstatthaltergesetz“ paragraful 1 din această lege spune: “Guvernatorul Reich-
ului este reprezentantul guvernului Reich-ului în teritoriul său. Sarcina sa este să
asigure faptul că ordinele politice emise de Führer şi cancelarul Reich-ului (Hitler)
sunt urmate. (Er hat die Aufgabem fur die Beobachtung der vom Fuhrer und Rei-
chskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen”).

În 1939 Hallstein a susţinut în mod public construirea dictaturii
Nazi/Cartel asupra Europei – inclusiv interzicerea altor partide
politice, precum şi alte caracteristici ale unui regim totalitar.

Cu mai puţin de două decenii mai târziu, acest cruciat pentru o
dictatură corporatistă europeană a devenit arhitectul şef al Bru-
xelles UE.

În 1957 acelaşi om a fost numit de Cartel ca primul preşedinte al
noului său birou politic “Comisia UE”.

Pentru a înşela publicul, acţionarii militari ai Cartelului au fost
schimbaţi după 1945 dar Cartelul Petrolului şi Medicamentelor şi-
a pus tehnocraţii cheie politici şi administrativi în poziţii de vârf
pentru următoarea încercare de cucerire a Europei.

Din 1933 până 
în 1945 în numele 

Coaliţiei Nazi/Cartel.

Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE
Tradiţia Promovării Dictaturii Cartelului

Din 1958 până în 1967
ca primul preşedinte 

al “Comisiei UE” 
numit de Cartel.
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„Cel de-al doilea grup de legi imediate care se ex-
tind zilnic cuprinde Directivele privind construirea
Organizaţiilor de Stat [NaziCartel], Drepturi Mate-
riale sau Proceduri în legătură cu care Legiuitorul
Naţional Socialist 57 şi-a dat deja verdictul [observaţi
supremaţia de limbaj!] fie prin menţinerea condiţii-
lor juridic-administrative existente [Nazi/Cartel] fie
prin crearea unora noi.

„Aceste Directive sunt „causa Iudicata” [acte trecute]
adică au intrat din stadiul de politică a legilor [Re-
chtspolitik] în stadiul de ordine [Nazi/Cartel] exis-
tentă [geltenden Ordnung].

„Aceste legi nu necesită deliberare ulterioară [!]

„Cele  mai importante Acte [Nazi/Cartel] din
această categorie care au fost imediat introduse [în
Austria anexată şi alte ţări ocupate] au fost:

57 „Nationalsozialistische Gesetzgeber“ i.e. guvernul Hitler.

În 1957 Hallstein a proiectat aceste „Legii Constituţionale Statale pen-
tru Noua Construcţie a Reich-ului [European Cartel]”.

Cu peste 5 decenii mai târziu, 27 de lideri politici ai Europei – fără a
prezenta originea istorică diabolică a Bruxelles UE popoarelor lor – au
semnat „Actul de Activare de la Lisabona” şi astfel Legea Constituţio-
nală Statală pentru Noua Construcţie a Reich-ului [European Cartel].

! !
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La citirea paragrafelor adiacente apare următoarea întrebare
evidentă: 

• Cum au putut liderii politici a 27 de naţiuni europene să
semneze „Actul de Activare de la Lisabona” şi să aprobe o
platformă politică al cărei arhitect cheie a fost – conform în-
registrărilor publice – un avocat pe faţă al dictaturii politice
şi corporatiste?

• Cum pot milioane de oameni inteligenţi de pe întregul con-
tinent european – un continent care pretinde că a fost lea-
gănul democraţiei – să renunţe la controlul asupra destinului
continentului lor, în favoarea câtorva politicieni care nu au
fost capabili sau nu au dorit să apere cuceririle de secole în
domeniul democraţiei pentru care atât de mulţi oameni şi-
au sacrificat viaţa?

Dictatură

1939
„Discurs 

de cucerire”

Dictatură

1957
„Tratatul 

de la Roma”

Dictatură corporatistă

ASTĂZI

Hallstein – creierul conducător al Bruxelles UE
Arhitectul Dictaturii Cartelului din secolul 21
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- Legea pentru Protecţia Sângelui German şi
Onoarei Germane 58:

- Întemeierea Organizaţiilor Administrative ale
Reichului [European Nazi/Cartel] [reichseigene
Verwaltungen];

a) Administraţia financiară [Finanzverwal-
tung] ca una din primele măsuri;

b) Administraţia juridică [Justizverwaltung];

c) Administraţia căilor ferate şi serviciilor
poştale [Eisenbahn- und Postverwal-
tung];

d) Administraţia traficului aerian 
[Luft fahrt verwaltung];

e) Birourile Ministerului Propagandei [die
Behorden des Propaganda Ministe-
riums];

- „Legile Militare” [Werrecht] şi Legile despre Serviciul de Muncă
al Reich-ului [European Nazi/Cartel] 59 şi Legea despre Apăra-
rea Aeriană;

58 „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes“ , nu este o greşeală de tipar. Hallstein
care avea să devină mai târziu părintele fondator al Bruxelles UE, susţine ca priori-
tate principală impunerea Legilor Rasiale de la Nürnberg în ţările ocupate.

59 „Reichsarbeitsdienst“ cu începere din 1935, naziştii au introdus un serviciu obliga-
toriu de 6 luni înaintea serviciului militar, care a servit ca pregătire ideologică şi
fizică fiecărui bărbat german, în vederea războiului.

! !
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În 1957, arianului rasist Walter Hallstein, un cruciat de nădejde pentru
subjugarea militară a Europei sub guvernarea dictatorială a Coaliţiei
Nazi/Cartel, i s-a permis să devină arhitectul cheie şi primul „preşe-
dinte” al Europei. Popoarele Europei – de atunci – au fost împiedicate
să înţeleagă cine era de fapt acest arhitect cheie al „Bruxelles UE”.

După publicarea acestei cărţi, nici un politician care a semnat „Actul
de Activare de la Lisabona”, nici un partid politic care are un loc în
aşa numitul „Parlament European” – o frunză de smochin pentru dic-
tatura corporatistă a „Bruxelles UE” – nimeni de pe tot cuprinsul Eu-
ropei nu va mai putea spune „noi nu am ştiut”.

Nu poate exista decât o singură concluzie: politicienii europeni şi par-
tidele politice care continuă să susţină construcţia dictatorială a „Bru-
xelles UE” – în ciuda dovezilor istorice devastatoare – trebuie să fie
destituiţi prin vot de către milioanele de oameni care apoi să-i înlo-
cuiască cu reprezentanţi decişi să apere democraţia.

Dictatură 

corporatistă

1957

Dictatură 

corporatistă

1939

Hallstein – creierul conducător al „Bruxelles UE”
Arhitect al Dictaturii Cartelului din Secolul 21

Suporterii politici ai „Actului de Activare de la Lisa-
bona” pentru Dictatura Corporatistă a „Bruxelles UE”
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- Din Legile Administrative [Verwaltungsrecht]: Legea Comună
Administrativă a Reich-ului [Reichsgemeindeordnung], Legea
Reuniunii 60, parte a Legii Serviciului Civil 61 şi parte a Legii Re-
lative la Reglementările de Salarizare în Serviciul Public [Besol-
dungsrecht];

- Taxe importante;

- Din Legile care reglementează Organizaţiile Profesionale [stan-
disches Recht]: Legea care reglementează Camera de Cultură
[Kulturkammergesetzgebung], Legea Veterinară [Tierartzte-
Ordnung]

- Din Legea Fermierilor [Bauernrecht]: Legea Moştenirii Proprie-
tăţilor de Fermă [Erbhpfgesetz], Legea Furnizării Hranei [Na-
hrstandsgesetz], Reglementările pentru Comercializarea
Produselor Agricole [landwirtschaftliche Marktordnung];

- Din Legea Socială [Sozialrecht]: Reglementările de Asigurare
[Nazi/Cartel] [Reichsversicherungs Ordnung] şi Reglementările
de Bunăstare Socială [fursorgerechtliche Vorschriften];

- Din Legea Angajărilor [Arbeitsrecht] pas cu pas Legea care Re-
glementează Serviciul Naţional de Muncă [Gesetz zur Or-
dnung der nationalen Arbeit];

60 „Sammlungsgesetz“ , o lege nazistă din 1934, atât de devreme chiar din 1934
această lege elimina esenţialmente dreptul de a organiza o reuniune publică inde-
pendentă, fiind necesar să se ceară aprobarea oficială a autorităţilor naziste pentru
organizarea de astfel de reuniuni.

61 „Beamtengesetz“ una din primele legi naziste din 7 aprilie 1933 – doar cu două săp-
tămâni după infamul “Act de Activare” (Ermachtigungsgesetz) nazist – care excludea
din serviciile publice toate persoanele de origine evreiască, toate persoanele care s-
au opus regimului nazist şi toate persoanele “care nu sunt oricând şi neprecupeţit
gata să apere statul naţional” (“Personen, die nicht jederzeit ruckhaltlos fur den na-
tionalen Staat eintreten”).
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Deja, înainte de validarea “Actului de Activare de la Lisabona”, “Bru-
xelles UE” a hotărât cu privire la aproximativ 80% din toate regle-
mentările în ţările membre ale “Bruxelles UE”. Monopolul pentru
iniţierea acestor legi se află la biroul politic al Cartelului, “Comisia
UE” – nu la “Parlamentul UE”.

Acesta este rezultatul aşa numitului “Tratat de la Roma” întocmit
acum jumătate de secol de echipa lui Hallstein în numele Cartelului.
După “Actul de Activare de la Lisabona” acest procent va ajunge
aproape de 100% - adică control total din partea Cartelului asupra
naţiunilor, societăţilor şi popoarelor europene.

Cele mai multe din aceste legi citate de Hallstein în “discursul de cu-
cerire” din 1939 (pagina alăturată) vor fi implementate în întreaga
Europă de către “Bruxelles UE”. “Discursul de cucerire” al lui Hallstein
din 1939 nu este doar un document istoric unic, ci este şi extrem de
oportun: oferă cititorului acestei cărţi  - de fapt fiecărei persoane din
Europa de astăzi – o privire precisă în viitorul continentului sub gu-
vernarea “Bruxelles UE”.

Eco -
nomie

Social
Legi-
slativ

Poliţie Alte 
zone

Hallstein – creierul conducător al “Bruxelles UE”
Arhitectul Dictaturii Cartelului din secolul 21

Control total al societăţilor din toate naţiunile europene

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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- „din Legile Economiei, “Ordinul de a pune în aplicare planul
de patru ani” 62.

- „mai mult, Regulile asupra Sectorului Productiv al Economiei
[gewerblichen Wirtschaft],

Despre Legile Cartelului [Kartellrecht] despre Publicitatea Cor-
poratistă [Wirtschafts Werbung] despre Formarea Preţurilor
[Preisbildung] în special despre reglementările guvernamen-
tale de fixare a preţurilor.

- din Legea Civilă [Zivilprozessrecht] legea împiedicării abuzului
de putere executivă [Verhutung missbrauchlicher Ausnutzung
von Vollstreclungsmoglichkeiten];

- din Legea Criminalistă în special Legile asupra Trădării şi Înaltei
Trădări [hoch und Landesverrat];

62 „Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans“ i.e. biroul „Planului de patru
ani” era agenţia centrală de coordonare a activităţilor criminale între Cartelul Pe-
trolului şi Medicamentelor IG Farben şi guvernul nazist în pregătirea celui de-al doi-
lea război mondial. Cele două figuri cheie au fost Dr. Carl Krauch, CEO al cartelului
IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST şi alte corporaţii de produse chimice) şi Hermann
Goering. Aşa cum a documentat mai târziu Tribunalul pentru Crime de Război de la
Nürnberg, acest „birou al planului de patru ani” a îndeplinit mai multe funcţii cheie,
printre care: 

Planul de patru ani al Coaliţiei Nazi/Cartel era “Planul central econo-
mic” al dictaturii Nazi/Cartel pentru cucerirea Europei.

“Regulile din sectorul de producţie al economiei” erau parte din gu-
vernarea economică centralizată totalitară a dictaturii Nazi/Cartel
cu scopul de a asigura Cartelului controlul economic asupra Europei.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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a) a pregătit tehnic şi logistic Germania nazistă pentru război;

b) a coordonat imensa producţie şi furnizare de explozivi şi alte materiale de război
esenţiale către Wehrmacht;

c) a coordonat inteligenţa adunată de BAYER, BASF şi alte subsidiare 
IG Farben din zeci de ţări şi a folosit-o pentru planificarea strategică de război;

Biroul „Planului de patru ani” al Nazi/IG Farben:
planul Cartelului pentru „Comisia UE”

„Biroul planului de patru ani” al Cartelului Nazi/IG Farben
– cunoscut şi ca „biroul lui Krauch” (Tribunalul de la Nürnberg) –

• a pregătit naziştii din punct de vedere tehnic şi logistic 
pentru al doilea război mondial

• a coordonat jefuirea Europei cucerite
• a fost condus de directorul „plenipotenţiar” al 

IG Farben Karl Krauch care a comandat mii de tehnocraţi
• a fost " Guvernul Economic " al Europei cucerite. 
• a devenit planul şi modelul Cartelului şi al lui Hallstein 

pentru „Comisia Europeană”

Sediul Cartelului IG Farben
din Frankfurt (Germania)

„Biroul de planificare economică”
al IG Farben NW7 din Berlin

Carl Krauch,
condamnat 
la 6 ani închi-
soare pentru
sclavie, tor-
tură, omor şi
alte crime de
război

H. Goering, 
s-a sinucis evi-
tând executa-
rea sentinţei
de condam-

nare la
moarte dată

de Tribunalul
din Nürnberg

Informaţii suplimentare la: GB2FY461

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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„Guvernul Economic” al Cartelului
1936 - 1945: „Biroul planului de patru ani”

„Biroul planului de patru
ani” – „Guvernul economic”
al Cartelului pentru cuceri-
rea Europei – a publicat o
revistă lunară intitulată
„Planul de patru ani – Jurnal
al politicii economice naţio-
nal socialiste” [Der Vierja-
hresplan Zeitschrift fuer
Nationalsozialistische Wirts-
chaftspolitik].

Primul „plan de patru ani” a
fost lansat în 1936 şi a avut
scopul de a pregăti Germa-
nia pentru cel de-al doilea
război mondial – sub îndru-
marea tehnologică şi econo-
mică a Cartelului IG Farben.

Multe din aceste numere ale „pla-
nului de patru ani” au fost păs-
trate. Sus: pagina de titlu a
numărului din Ianuarie 1937 cu Hit-
ler şi Goering pe copertă. La
stânga: o pagină de titlu din timpul
războiului, care reflectă cucerirea
economică, ca şi adevăratul scop al
celui de-al doilea război mondial.

„Secţiunea de publicitate” exten-
sivă a acestei publicaţii a Guver-
nului economic Nazi/Cartel se
citeşte ca un „Cine este cine” al
Germaniei corporatiste. Aceste
reviste vor spune – mult mai clar
decât multe cărţi de istorie – în
numele cui a fost lansat cel de-al
doilea război mondial.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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„Guvernul Economic al Cartelului”
Astăzi: Bruxelles UE

La 65 de ani după publicarea ultimului număr al revistei Guver-
nului Economic al Coaliţiei Nazi/Cartel, „Planul de patru ani”,
Cartelul pregăteşte „reînvierea” aceleiaşi construcţii totalitare:
prin acţionarii politici de astăzi ai Cartelului, conducătorii princi-
palelor naţiuni exportatoare, aceste grupuri de interese propun
un „Guvern Economic” dictatorial sub controlul „Bruxelles UE”.
Umanitatea nu trebuie să aştepte o altă catastrofă şi următorul
„Tribunal de la Nürnberg” pentru a opri aceste planuri”!

Informaţii suplimentare la: GB2EG298

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"



152

- din Legea Privată [Privatrecht], noua Lege a Acţionarului [Aktien-
recht], Legea cu privire la Bonurile de Schimb şi Cecuri [Wechsel
und Scheckrecht], legile Traficului Feroviar [Eisenbahnverkehrsor-
dnung] şi altele 63;

„Introducerea acestor legi de mare urgenţă nu poate fi desăvârşită
simplu doar printr-o frază goală care dă ordin ca aceste legi să intre
în vigoare în noile teritorii [ocupate de Nazi/Cartel].

„A propos, aceste legi nu au fost introduse în Sudetenland [parte
din Republica Cehă de astăzi] cu aceeaşi viteză (ca în Austria) din
cauza timpului insuficient64 dar şi din cauza [în cazul Sudetenland]
faptului că nu am putut acapara [!] un stat întreg cu un sistem le-
gislativ definit. . . . . .

„Structura organizaţiei administrative a Austriei şi Sudetenland,
care este în formare, va servi ca model pentru viitoarea adminis-
traţie a întregului Reich65. Aceasta a fost subliniat de ministrul de
interne al Reich-ului Frick acum câteva zile, în timpul unui discurs
la „Academia de Administraţie” din Hamburg (Germania): 

- „La nivel inferior (al acestei structuri administrative în ţările cu-
cerite) vor fi entităţile oraşelor şi judeţelor [Stadt und lan-
dkreise]; judeţele sunt un amestec de districte administrative
ale Statului [staatliche Verwaltungsbezirke] şi organisme au-
toadministrate [Selbstverwaltungs-Korperschaften], vor fi con-
duse de un şef administrativ [Landrat];

d) să coordoneze jefuirea corporaţiilor industriale cheie de către cartelul IG Farben în
ţările cucerite de Nazi Wehrmacht; aceasta a dus la condamnarea mai multor exe-
cutivi IG Farben de către Tribunalul pentru Crime de Război de la Nürnberg, nu doar
pentru sclavie şi genocid, ci şi pentru jaf.

Dacă „Actul de Activare de la Lisabona” se implementează, Cartelul nu
doar va „acapara un stat întreg” ci va prelua controlul asupra tuturor ţă-
rilor Europei – inclusiv economiile, societăţile şi vieţile cetăţenilor aces-
tora, timp de generaţii de acum încolo.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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63 Faptul că Hallstein a enumerat aceste legi specifice într-o formă atât de explicită nu a
fost o coincidenţă. Aceste – aparent fără legătură între ele – legi, reglementări şi or-
dine serveau unui singur scop comun: mobilizarea internă şi externă pentru război.

64 De la anexarea din octombrie 1938 şi până la discursul lui Hallstein din ianuarie
1939.

65 „künftigen Reichsverwaltung“  i.e. va fi aplicat altor ţări cucerite de coaliţia Nazi/IG
Farben în Europa şi în restul lumii.

Viziunea lui Hallstein din 1939 
devine realitate astăzi

Cu patentarea hranei
noastre, Cartelul caută nu
numai să creeze o piaţă
globală de multe miliarde
de dolari. Există şi o înaltă
componentă politică: de-
pendenţa finală a mi-
lioane de oameni de
hrana modificată genetic
va pune populaţii întregi

la mila acestor companii
deţinătoare de patente.

Nu este o coincidenţă
faptul că BASF – membru
al criminalului Cartel IG
Farben – este avangarda
credincioasă a acestei
dezvoltări.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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- La nivelul de mijloc (al acestei structuri administrative) vor fi enti-
tăţile regiunilor Reich-ului [Reichsgaue] de asemenea un amestec
de districte administrative ale statului şi organisme autoadminis-
trate; ele vor fi conduse de guvernatori ai Reich-ului 66 . . . . . 

„Aceste câteva exemple vă pot da o impresie despre
cât de multe sunt încă de făcut, de executat după
germanizarea politică şi de asemenea germanizarea
legislativă a Noilor Teritorii 67. O abundenţă copleşi-
toare de mari oportunităţi stă în faţa “Apărătorului
Legii [Nazi/Cartel]” german.

„El îşi va însuşi cu deplină încredere în viitorul popo-
rului nostru [(Arian) Volk ] şi cu conştiinţa că este o
onoare pentru el să împărtăşească o modestă parte
din povara lucrării de construcţie în vederea desăvâr-
şirii marii sarcini istorice a Germaniei68 din care toţi
am devenit parte.

66 „Reichsstatthalter“ , au fost membri fanatici ai SS, soldaţi nazişti sau birocraţi, care
au jurat să îndeplinească în mod nemilos ordinele cartelului petrolului şi medica-
mentelor şi ale marionetelor lor politice (vezi mai sus).

67 „Nach der politischen auch die rechtliche Eindeutschung“ i.e. subjugarea politică
[şi militară] a Europei este cimentată pentru eternitate prin stabilirea unui nou sis-
tem legislativ german [Nazi/Cartel] pentru întreaga Europă şi lume.

68 „Grosse geschichtliche Aufgabe Deutschlands“ i.e. marea misiune istorică a Cartelului
German al Petrolului şi Medicamentelor de a cuceri şi controla Europa şi lumea.

Implementarea “Actului de Activare de la Lisabona” din 2009 va trans-
forma paragrafele finale culminante ale discursului de cucerire al lui Hal-
lstein într-o cruntă realitate astăzi – pentru popoarele Europei şi lumii.

! !

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Viziunea lui Hallstein din 1939 
devine realitate astăzi

Moştenitorii politici ai “ar-
hitecţilor de la Auschwitz”
sunt avangarda următoa-
rei încercări a Cartelului de
a controla în ultimă in-
stanţă viaţa a milioane de
oameni.

Merkel (BAYER, BASF) şi
Sarkozy (HOECHST/astăzi
SANOFI) sunt acţionarii
politici ai celor trei surori
ale cartelului răspunză-
toare în ultimă instanţă

pentru cele două războaie
mondiale.

Expunerea trecutului crimi-
nal al acestor companii ale
Cartelului este un eveni-
ment oportun. Disemina-
rea informaţiei din această
carte în întreaga lume va
permite omenirii să înveţe
lecţii importante din istorie
şi să nu cadă pradă acestor
interese ale Cartelului,
pentru a treia oară.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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Nimeni nu poate spune “Nu am ştiut!”

Întreaga sa viaţă, Hal-
lstein a rămas un servitor
notoriu al Cartelului. Aşa
cum un infractor obse-
dat este condus de la o
scenă a crimei la alta, la fel
a fost şi Hallstein, mereu
neobosit în desăvârşirea an-
gajamentului său: de a livra
Europa în mâinile Cartelu-
lui.

În timp ce Hallstein, în mod
evident, nu putea revela
deschis interesele corpora-
tiste pe care le servea, a
scris izbitor de candid des-
pre intenţiile sale când con-
struia “Bruxelles UE”.

În cartea sa de 500 de pa-
gini “Comunitatea Euro-
peană” [Die Europaische
Gemeinschaft] care până în
1979 ajunsese la a 5-a edi-
ţie, el chiar se laudă cu na-
tura “originală” a piesei
centrale a construcţiei, “Co-
misia UE” ca fiind “fără alt
precedent direct în istorie”.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Organele constituţionale

•  Comisia

“Orice acţiune începe cu Comisia [UE].

„Comisia [UE] este cel mai original element în organizarea

Comunităţii [europene] fără nici un alt precedent direct în is-

torie.

“Its function is to represent the [European] Community to the

inside and to the outside. …

“Comisia [UE]  este independentă de guvernele statelor mem-

bre. Instrucţiunile statelor membre nu trebuie date către nici

luate de la Comisie [UE]. ….

“Comisia deţine  monopolul de a iniţia legislaţia. …

Walter Hallstein
“Comunitatea Europeană”

A 5-a ediţie 
Econ Verlag, Düsseldorf, 1979

Propagarea Dictaturii Cartelului

Este evident faptul că puţini
lideri politici care au semnat
“Actul de Activare de la Li-
sabona” au citit cu adevă-
rat cartea lui Hallstein şi
încă şi mai puţini au luat-o
în serios.
Încurajat de autosuficienţa
sa, Cartelul a mers înainte.
Acum este urgent – pentru

politicienii democraţi şi pen-
tru milioanele de oameni de
asemenea – să se ridice pen-
tru drepturile fundamentale
de libertate şi democraţie.
Dacă nu acţionăm acum, s-
ar putea să nu mai avem o
altă şansă de a face asta,
timp de generaţii.

Planul Master nazist / Coaliţia Cartel - Schiţa pentru "UE la Bruxelles"
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La şapte decenii de când Hallstein şi-a con-
turat viziunea despre Europa în acel dis-
curs, aceasta este pe  punctul de a deveni
realitate.

Sarkozy, Merkel, Berlusconi şi alţi politi-
cieni îndeplinesc în mod nemilos ordinele
Cartelului Petrolului şi Medicamentelor.

Nu este o coincidenţă faptul că aceiaşi po-
liticieni au constrâns şi alţi lideri să sem-
neze Actul de Activare de la Lisabona
pentru acapararea Europei de către Car-
tel, aşa numitul “Tratat de la Lisabona”.

Deoarece aceşti politicieni nu au avut cu-
rajul să reziste constrângerii impuse de
acţionarii Cartelului, popoarele Europei
trebuie să ia o decizie: să accepte
această dictatură corporatistă asupra Eu-
ropei – sau să apere dreptul nostru fun-
damental la democraţie pentru această
generaţie de europeni şi pentru cele ce
vor veni.

„Discursul de cucerire” al lui Hallstein, din 1939
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Capitolul 3

Marele
„Cartel Sferic“
(‘Das Großraum-Kartell’)
şi cadrul său 
organizaţional



Walter Hallstein nu a fost în nici un caz singurul arhitect al unei
lumi postbelice sub controlul Coaliţiei Nazi/Cartel. Până în 1941,
regimul nazist a menţinut mai multe “instituţii” oficiale cu un sin-
gur scop: să pregătească viitoarea formă politică şi economică a
lumii – care urma să fie stabilită după victoria Nazi/Cartel în cel
de-al doilea război mondial.

Unul din aceste “institute de cu-
cerire” a fost Institutul Central
de Cercetare pentru Ordinea
Economică Naţională şi Econo-
mia Sferei Mai Mari la Dresda,
Germania. Conducătorul acestui
plan oficial Nazi/Cartel a fost
Arno Soelter.

In 1941, Soelter a rezumat pla-
nurile Nazi/Cartel pentru o Eu-
ropă postbelică sub controlul lor
în cartea sa “Marele Cartel Sferic
– Un instrument al ordinii pieţei
industriale într-o nouă Europă.
[Titlul german original era “Das
Großraum-Kartell – Ein Instru-
ment der industriellen Marktor-
dnung in einem neuen Europa”].

Cartea lui Soelter a devenit un plan pentru 
‘Bruxelles UE’. 

Paralelele îţi taie respiraţia.

162
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Marele Cartel sferic si structura sa organizatorică

Marele Cartel Sferic nazist – planul pentru
structura şi funcţiile Bruxelles UE

INTRODUCERE

Cuvântul german Großraum, sau “gro-
ßer Raum,” înseamnă literalmente spa-
ţiu mai mare sau o sferă mai mare.

Până în vara anului 1946, coaliţia carte-
lului Petrolului şi Medicamentelor
I.G.Farben - Bayer, BASF, Hoechst (astăzi
parte din Sanofi-Aventis) – şi acţionarii
lor politici/militari, naziştii, au ocupat
Franţa şi au cucerit brutal mari părţi din
Europa.

În acest moment cartelul petrolului şi
medicamentelor I.G. Farben a început
să-şi dea la iveală planurile postbelice.
După finanţarea ridicării naziştilor şi con-
struirea maşinii lor de război (care a asi-
gurat în proporţie de aproape 100%
explozibilele, benzina, cauciucul şi majo-
ritatea materialelor esenţiale pentru răz-
boi) cartelul petrolului şi medi ca mentelor
a căutat o returnare exorbitantă a inves-
tiţiei.

Aceste fapte sunt detaliate în înregistrările Congresului SUA din
1945 asupra I.G.Farben şi a Tribunalului pentru Crime de Război
de la Nuremberg, împotriva sa (www.cartel-roots-www2.org)

Arno Sölter, şeful oficial
nazist al  “Institutului
Central de Cercetare
pentru Ordine Econo-
mică Naţională Şi Econo-
mie Sferică Mai Mare”,
autorul cărţii “Marele
Cartel Sferic”

(“Das Großraum-Kartell”)



164

Capitolul 3

Cartelul I.G. Farben şi-a primit returnarea investiţiei, pe care o
căuta. Dintre cele aproximativ 20 de ţări cucerite brutal de trupele
naziste, I.G.Farben a primit esenţialmente toate industriile, chi-
mică, farmaceutică, petrochimică, a mineralelor şi altele – în mare
parte pe gratis. În spatele fiecărui tanc care s-a deplasat prin Belgia,
Olanda, Franţa, Polonia, Cehoslovacia, Danemarca, Norvegia şi alte
ţări europene, erau “oamenii în costume gri” – reprezentanţii cor-
poratişti ai I.G.Farben, căutând să acapareze organismele acestora.

Această jefuire lipsită de scrupule de întregi industrii şi ţări a deve-
nit planul pentru piraţii mondiali care vor urma – de atunci şi până
în ziua de astăzi: Halliburton, numeroase multinaţionale de petrol
şi medicamente şi alţi “investitori” corporatişti în timpul preşedin-
ţiei Bush s-au asigurat că-şi recuperează investiţiile în războiul din
Irak.

Dar să revenim la cel de-al doilea război mondial: terminologia
I.G.Farben despre o guvernare postbelică asupra unei “sfere mai
mari” a descris iniţial teritoriul Europei ca incluzând şi Rusia. Dar acest
termen a fost păstrat flexibil în mod deliberat astfel încât  - cu victo-
riile militare proiectate peste Asia, America şi restul lumii – termenul
de “sferă mai mare” ar fi cuprins eventual întregul mapamond.

Aceste planuri de cucerire militară a lumii şi subjugare economică
consecutivă de către coaliţia Nazi/IG Farben sunt detaliate în Tri-
bunalul pentru Crime de Război de la Nuremberg împotriva carte-
lului I.G.Farben. Copiile a mai mult de 40.000 documente originale
ale acestui proces istoric au fost ascunse publicului în Arhivele Na-
ţionale ale S.U.A timp de 6 decenii. În 2007 ele au fost în fine pu-
blicate online la www.profit-over-life.org.

Următoarea descriere detaliată a planurilor postbelice ale I.G.Far-
ben a fost publicată în cartea lui Arno Sölter din 1941, numită “Ma-
rele Cartel Sferic – Un Instrument de Ordine pe Piaţa Industrială
într-o Nouă Europă” [Titlul original în germană era: Das Großraum-
Kartell – Ein Instrument der industriellen Marktordnung in einem
neuen Europa].
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Publicarea acestei cărţi nu a fost acţiunea unui individ. Sölter era con-
ducătorul oficial al instituţiei naziste “Institutul Central de Cercetare
pentru Ordine Economică Naţională şi Economie Sferică Mai Mare”
de la Dresda, Germania, în acel moment. Acest “Institut” era unul
dintre birourile oficiale economice de planificare  coaliţiei Nazi/Far-
ben pentru Europa postbelică.

Această carte descrie planul a ceea ce avea să devină mai târziu
structura Uniunii Europene – un organism al intereselor cartelului
care pretinde “mari sfere” ca pieţe şi care operează dincolo de
orice control democratic.

EXTRASE DIN CARTEA LUI SOELTER 1941

TITLU DE CAPITOL: MARELE CARTEL SFERIC

“Ne amintim ierarhia organizării de piaţă: Stat – Grup Economic –
Cartel, pe care am stabilit-o pentru Marea Sferă. În această con-
exiune, nu ţinem seamă de responsabilităţile statului în domeniul
comercial şi de politică valutară, în cadrul Marii Sfere. În schimb,
dorim să privim în amănunt problema organizării pieţei Europene
din punctul de vedere al cartelului şi, ca o consecinţă, să privim în
detaliu problema politicilor economice ale statului, care în mod
inevitabil rezultă datorită principiului de reglementare a pieţei în-
tregii zone a ‘Großraum-Kartell’. Direct însărcinat cu “Großraum-
Kartell” esze Grupul Economic, ale cărui funcţii de reglementare a
pieţei dorim să le vedem adunate într-un ‘Birou al Cartelului.’
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“În acest scop, departamentul existent al cartelului pentru Grupuri
Economice va trebui extins pentru a prelua funcţiile acestui nou
birou. Superior Biroului Cartelului va fi Biroul Central al Cartelului,
care pe baza trimiterilor care I s-au alocat, va corespunde actualului
departament de “Supervizare a Cartelului” al Grupului Industrial
German (Reichsgruppe Industrie), dar şi departamentului cartelu-
lui sau departamentului de specialişti ai Ministerului German de
Afaceri Economice“1.

“Din punct de vedere practic, sarcinile vor trebui împărţite pentru
a evita duplicarea muncii. Ar fi eficient de alocat supervizarea fac-
tuală a birourilor cartelului, Ministerului Afacerilor Economice, în
timp ce îndatoririle Biroului Central al Cartelului pentru Industrie
vor avea mult mai mult de a face cu probleme de organizare fun-
damentală de piaţă ca şi cu probleme legale şi interstatale ale car-
telului. Pentru a opera eficient, Biroul pentru Industrie va trebui să
fie informat despre orice probleme care apar. Dacă discutăm mai
departe despre obiectivele “Biroului Central al Cartelului” vom dis-
cuta de asemenea problemele de afaceri şi organizare asociate,
adică cele care nu sunt  specificate conform autorităţilor menţio-
nate mai sus.

“Rezultă în mod natural că metoda germană a supervizării carte-
lului va fi de asemenea introdusă părţilor non-germane din sfera
de influenţă europeană. Extinderea şi natura organizării în alte ţări
va diferi în mod natural în funcţie de gradul de industrializare a
acestora. Mai jos discutăm modul de operare al organizaţiei car-
telului în  legătură cu condiţiile predominante în Germania”. 

1 Pe criteriul simplificării organizaţionale, considerăm implicarea Camerei 
Economice Germane (Reichswirtschaftskammer) ca indezirabilă.

Comisia UE de astăzi este copia exactă a acestui “Birou
Central al Cartelului”. Ea guvernează în numele interese-
lor cartelului şi mai presus de orice control democratic.
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1. Biroul Central al Cartelului

a) Biroul Central al Cartelului este cea mai înaltă autoritate de re-
glementare;ca atare, este:

i) responsabilă de luarea deciziilor finale în probleme care ţin de
zona de responsabilitate a supervizării cartelului;

ii) responsabilă de
menţinerea unor
contacte strânse cu
cele mai înalte or-
ganisme de experţi
în politici econo-
mice şi comer ciale,
politici de preţuri,
politici de mărfuri
etc.) şi de coordo-
narea cu organis-
mele de experţi
menţionate a deci-
ziilor sale legate de
subiect şi a instruc-
ţiunilor fundamen-
tale către insti tu ţiile
subordonate.

b) Biroul Central al
Cartelului menţine
contactele cu posi-
bile birouri cen-
trale naţionale ale
cartelului în alte ţări europene, atât pentru a trata probleme
fundamentale importante cât şi în ceea ce priveşte deciziile re-
feritoare la zonele de responsabilitate asupra cărora ‘Groß-
raum-Kartell’ sau cartelurile naţionale individuale nu pot cădea
de acord.

“Biroul Central al Cartelului” din Bruxel-
les UE: Clădirea Berlaymont a “Comisiei
UE” de la Bruxelles. De fapt, această clă-
dire este doar una din multele duzini de
clădiri de birouri ale “Comisiei UE” de la
Bruxelles. Aceste structuri sunt bazele
operative a peste 54,000 de birocraţi de
carieră nealeşi care guvernează Europa
în numele Cartelului.



c) În consecinţă, Biroul
Central al Cartelului re-
prezintă departamen-
tul potrivit pentru
reclamaţii privind deci-
ziile luate de birourile
cartelului. Mai mult,
reclamaţiile care im-
plică probleme cum ar
fi acţiuni întreprinse şi
încălcări comise de car-
teluri străine trebuie
făcute prin interme-
diul Biroului Central al
Cartelului.

d) Legea Cartelului,
care este în prezent
foarte diversă şi prost
organizată, va trebui
reformată şi pe cât po-
sibil standardizată pen -
tru întreaga Mare Sferă.

e) Principiile generale de reglementare a pieţei pentru Marea
Sferă Europeană vor trebui trasate. În ceea ce priveşte regle-
mentările pieţei şi ale cartelului, reguli similare vor trebui sta-
bilite, întocmai ca aceste decrete economice care au fost şi încă
mai sunt întocmite de către Ministerul Afacerilor Economice
pentru sistemul de contabilitate.

168

Capitolul 3

"Sala Crown" a Cartierului General al
Cartelului la Bruxelles": sala de şedinţe a
Comisiei UE de la etajul 13 al sediului
acestuia de la Bruxelles.

La mai bine de 6 decenii, Comisia UE implementează o
copie aproape exactă a acestui plan cu scopul de a stabili
o “lege standard a cartelului” pentru a guverna vieţile a
peste 500 milioane de europeni – fără nici un control de-
mocratic.
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f) În economia afacerilor, de asemenea, trebuie introdusă coope-
rarea cu ţările non-germane pentru a fi capabili să pregătim re-
glementări rezonabile de piaţă (inclusiv comparaţii între
companii).

g) Un plan organizaţional model pentru un “Großraum-Kartell”
va trebui întocmit împreună cu un model clar şi simplu de arti-
cole de asociere. Pentru a asigura supervizarea eficientă a car-
telului, este indispensabil un acord potrivit întocmit cu acceptul
cartelului. Datorită dezvoltării istorice şi adesea nenumăratelor
schimbări în prevederile contractuale, multe acorduri ale car-
telului sfârşesc prin a fi complet impenetrabile. De aceea, în vii-
tor trebuie finalizat un acord master astfel formulat încât să
reglementeze detaliile oricărei schimbări sau acorduri supli-
mentare.

Cu câteva decenii mai târziu, “Decretele Cartelului”
Nazi/IG Farben au devenit “directivele UE” – nu doar gu-
vernând asupra vieţii şi sănătăţii popoarelor Europei, dar
şi secătuindu-le economiile.

Acest “acord master” a devenit până la urmă aşa numitul
“Tratat de la Lisabona” al UE – o “lege de activare” apro-
bată în 2009 care asigură puteri cvasi-dictatoriale “Comi-
siei UE” a cartelului. Cu motive întemeiate, de teamă că
va fi respinsă de popoarele Europei, cartelul nu a permis
un referendum democratic pan-european asupra acestui
“acord master”. De aceea este notabil faptul că poporul
singurei ţări care a votat asupra tratatului, Irlanda, a tri-
mis un răsunător “Nu”, “biroului central al cartelului” –
Comisia UE la Bruxelles în iunie 2008.



h) Trebuie de aseme-
nea stabilite scheme
unificate de clasificare
potrivite pentru statis-
ticile de producţie şi
distribuţie ale cartelu-
lui. Statisticile de vân-
zări trebuie să fie
întocmite astfel încât
în orice moment distri-
buţia să fie ajustată în
raport cu nevoile de
consum.

i) Trebuie înfiinţat un
registru central al car-
telului care să includă
nu doar participanţii
germani, ci şi pe cei in-

ternaţionali, din toate zonele, sub influenţa “Großraum-Kar-
tell”. Registrul cartelului trebuie să includă atât natura
acordurilor încheiate cât şi detaliile despre procurarea mărfii,
sediile afacerilor, condiţiile de producţie şi altele asemenea. Re-
gistrul trebuie să reprezinte într-o anumită măsură imaginea
“Großraum-Kartell” ca un întreg.

j) Biroul Central al Cartelului va trebui să organizeze publicarea
unei reviste intitulate “Das Großraum-Kartell” ("Marele Cartel
Sferic”), care să publice toate deciziile înaltei autorităţi privind
toate problemele fundamentale ale reglementării pieţei euro-
pene, directive [!] şi probleme similare.
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CARIERA LUI ARNO SOELTER’S CA ARHITECT
AL “BRUXELLES UE”

A crede că Arno Sölter a fost unul dintre criminalii nazişti care a
dispărut de pe faţa pământului în 1945, la sfârşitul “Reich-ului de
o mie de ani” poate fi iertat.

Totuşi, o asemenea presupunere naivă ar fi foarte departe de
adevăr. În realitate, serviciile acestui arhitect Nazi/Cartel pentru
subjugarea Europei intereselor cartelului au rămas foarte solici-
tate în anii de după război. În 1962, la 5 ani după crearea Comu-
nităţii Economice Europene, Sölter  şi-a făcut din nou un nume,
ca strateg al cartelului în cadrul Comunităţii Economice Europene
EWG.

Sub titlul “Vertriebsbindungen im gemeinsamen Markt unter
wirtschaftlichem und EWG-kartellrechtlichen Aspekt,” (Drepturi
exclusive de distribuţie pe o piaţă comună sub aspecte legale
EEC-cartel) Sölter şi-a publicat conceptele de cartel vechi şi noi în
numărul 4/1962  al publicaţiei periodice ”Kartellrundschau” la
editura Carl Heymanns.

Având în vedere tranziţiile netulburate de la strategi europeni
ai celui de-al treilea Reich la arhitecţi ai Bruxelles UE pe care le
descriem în această carte, nimeni nu ar trebui să mai fie surprins
de caracterul cvasi-dictatorial al “Bruxelles UE”.

Acest punct a fost de asemenea adaptat de Bruxelles UE
care a emis “Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” ca “pu-
blicaţia sa legală”. Nici o reglementare sau directivă nu
poate deveni lege în UE până nu a fost publicată în
această gazetă.

The text in bold and parentheses are added commentaries.

Informaţii suplimentare la: GB3A5666
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„BRUXELLES UE“ ASTĂZI:

Ceea ce Cartelul 
Petrolului şi 
Medicamentelor şi 
acţionarii săi politici
nu vor să ştiţi



În arena politică, anii 1990 şi primul deceniu al secolului 21 au
putut vedea Cartelul Petrolului şi Medicamentelor făcând paşi din
ce în ce mai ambiţioşi în direcţia consolidării puterii sale politice
asupra Europei – scopul final  fiind acela de a crea un Birou Politic
central pentru a se apăra împotriva ameninţării pe care o repre-
zintă sănătatea naturală şi pentru a asigura monopolul global al
Cartelului în ceea ce priveşte medicamentele sun patent. Elemen-
tele de principiu ale acestor mişcări au inclus semnarea Tratatului
de la Maastricht în 1992; a Tratatului de la Amsterdam în 1997; a
Tratatului de la Nisa în 2001; şi a Tratatului de la Lisabona, care a
devenit lege în decembrie 2009.

Pentru fiecare din aceste tratate, trebuie observat că marii majori-
tăţi din populaţia Europei nu i s-a acordat nici o oportunitate de a
respinge deciziile guvernelor lor de a semna pentru abolirea drep-
turilor şi libertăţilor lor, prin aceste tratate. Dacă Bruxelles UE ar fi
fost o democraţie reală, desigur, toţi cetăţenii UE ar fi avut în pri-
mul rând dreptul de a-şi  exprima voinţa prin referendum public şi,
după toate probabilităţile, aceste tratate nu ar fi fost semnate ni-
ciodată.

Tratatul de la Maastricht:

• A restructurat UE şi a deschis drumul spre integrare politică,
dând astfel Cartelului un mare grad de control politic asupra
ţărilor UE.

• A înfiinţat uniunea economică şi monetară, dând astfel Carte-
lului un înalt grad de control economic asupra ţărilor UE.
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Tratatele UE: 
Cartelul Petrolului şi Medicamentelor
încearcă să-şi consolideze puterea 
politică asupra Europei 
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• A stabilit o politică externă şi de securitate comună, dând astfel
Cartelului un mare grad de control asupra activităţilor ţărilor
UE pe scena internaţională.

• A stabilit politici de “pro-
tecţie a consumatorului,
permiţând astfel Cartelu-
lui să utilizeze acest lucru
ca acoperire pentru a-şi
pune în aplicare intere-
sele. Aşa numită Directivă
UE a Suplimentelor Ali-
mentare dată în 2002 a
devenit un exemplu clasic
al acestui lucru, prin care
s-au pus restricţii la nivel
european pentru comer -
cializarea suplimentelor cu
vitamine şi minerale susţi-
nând că acestea ar fi nece-
sare “pentru a asigura un
nivel mai înalt de protecţie
a consumatorilor”. În rea-
litate, desigur, restricţiile
aveau ca scop apărarea
vânzărilor de miliarde  de
euro de medicamente sintetice patentate ale companiilor far-
maceutice,  care, ca rezultat al descoperirii legăturii dintre
Scorbut/boli de inimă, erau ameninţate cu utilizarea terapiilor
nepatentabile cum ar fi vitaminele.

Semnarea Tratatului de la Maastricht, 
7 Februarie, 1992.

Informaţii suplimentare: GB3MT347
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Tratatul de la Amsterdam:

• A ridicat probleme legate de libera mişcare a persoanelor în
interiorul UE. Aceasta a făcut necesară crearea sistemelor de
informare la scară europeană, dând astfel Cartelului mai  mari
abilităţi de a interfera cu viaţa privată a cetăţenilor UE.

• A aprobat un program pentru dezvoltarea activităţilor  Euro-
pol (Biroul Poliţiei Europene), permiţând astfel Cartelului să-şi
extindă controlul asupra libertăţilor cetăţenilor europeni  din-
colo de frontierele naţionale.

• A dezvoltat mai mult politica de securitate comună pentru a
permite formularea treptată a unei politici de apărare comune,
oferind astfel mijloacele prin care Cartelul ar putea eventual
reuşi un control militar la scară globală.

Liderii europeni adunaţi pentru semnarea Tratatului de la Amsterdam, 
2 Octombrie, 1997.

Informaţii suplimentare: GB3AT833
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Influenţa Cartelului Petrolului şi Medicamentelor asupra conţi-
nutului Tratatului de la Amsterdam, şi sistemul de evaluare a ris-
curilor UE

În ianuarie 2010, academicieni de la universităţile din Bath şi Edin-
burgh din Marea Britanie au publicat dovezi ale faptului că produ-
cătorii de petrol, produse chimice, produse alimentare şi tutun s-au
angajat împreună într-o strategie de lobby de succes la mijlocul
anilor 1990 pentru a modela elaborarea politicilor Uniunii Euro-
pene în favoarea lor.

Conform studiului, publicat în Public Library of Science Medicine
journal şi redat pe site-ul web euobserver.com, corporaţii majore
care includ Shell, Bayer, Zeneca, SmithKline Beecham, Unilever,
Tesco şi British American Tobacco au construit o campanie de lobby
pe mai mulţi ani, cu scopul de a modela evaluarea impactului UE
în vederea asigurării faptului că aceasta va sprijini  interesele lor
de afaceri în detrimentul sănătăţii publice.

Forma de evaluare a impactului forţată de aceste multinaţionale
a fost în cele din urmă asimilată de UE prin semnarea Tratatului de
la Amsterdam.

De aceea, în mod semnificativ Directiva UE privind Suplimentele
Alimentare, care a devenit lege în 2002, utilizează evaluarea riscu-
lui ca mijloc de a aduce asupra întregii Europe restricţii privind co-
mercializarea suplimentelor conţinând vitamine şi minerale, în
scopul protejării vânzările de medicamente sintetice patentate ale
industriei farmaceutice.

Tratatul de la Nisa: 

• A adus un sistem de votare a majorităţii calificate pentru Con-
siliul European, reducând astfel şi mai mult posibilitatea pentru
statele individuale membre UE de a se opune intereselor Car-
telului. Ca rezultat al acestei schimbări, cele trei mari ţări prin-
cipale ale Cartelului – Germania, Franţa şi Marea Britanie –
împreună cu Italia, acum ţin efectiv echilibrul puterii în cadrul
Consiliului.

Informaţii suplimentare: GB3NT972
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• A mărit şi redistribuit numărul de locuri din Parlamentul Euro-
pean în favoarea celor trei ţări principale ale Cartelului – Ger-
mania, Franţa şi Marea Britanie –plus Italia.

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona, care a devenit lege a Uniunii Europene în
decembrie 2009, a ridicat încercările Cartelului Petrolului şi Medi-
camentelor de a-şi consolida puterea politică asupra Europei, la un
nou nivel. Destinat pentru a legitima construirea “Bruxelles UE”,
tratatul pune bazele unei viitoare Europe fundamental nedemo-
cratice. Ca un pas clar şi inconfundabil către implementarea unei
dictaturi peste întreaga Europă, tratatul exclude: 

Semnarea Tratatului de la Nisa, 26 Februarie, 2001.
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• Separarea puterilor constituţionale – eliminând astfel un ele-
ment esenţial al oricărei democraţii.

• Posibilitatea ca populaţia Europei să-şi aleagă preşedintele în
mod democratic. Preşedintele este, în schimb, ales în secret de
către elita politică europeană în numele intereselor corporatiste. 

• Posibilitatea ca populaţia să-şi aleagă “Comisia Europeană” for-
mată din 27 de membri. În schimb, acest nivel executiv sau ca-
binet al guvernului european este “numit” de elita politică
europeană în numele intereselor corporatiste. 

• Posibilitatea ca populaţia să  înlăture Comisia Europeană –
chiar dacă aceasta consideră în majoritate covârşitoare că
aceasta a comis abuzuri şi le-a redus drepturile umane.

• Posibilitate ca populaţia să-şi apere drepturile şi libertăţile de
erodări ulterioare. Proiectat ca legislaţie “auto-amendatoare”,
Tratatul de la Lisabona permite “Bruxelles UE” să decidă dacă
şi când doreşte mai multe puteri şi să şi le asume fără a oferi
populaţiei posibilitatea unui referendum.

Istoria nedemocratică a Tratatului de la Lisabona

“Convenţia asupra Viitorului Europei”, un organism guvernat de
fostul preşedinte francez Valéry Giscard d'Estaing, a început iniţial
să lucreze la o aşa-numită “Constituţie Europeană” în februarie
2002. Textul provizoriu al Constituţiei a fost înaintat unui summit
UE în iunie 2003 şi a fost aprobat în iunie 2004.

Totuşi, în mai 2005, poporul francez a votat “Nu” pentru Consti-
tuţie, în cadrul unui referendum naţional. În următoarea lună,
iunie 2005, poporul olandez a votat de asemenea “Nu”. Ca ur-
mare, Constituţia a fost pusă “la rece” pentru o perioadă de “re-
flecţie” şi, cel puţin pentru o scurtă perioadă de timp, a părut
posibil să nu mai reapară la suprafaţă. În ianuarie 2007, Germania,

Ceea ce Cartelul Petrolului şi Medicamentelor şi acţionarii săi politici nu vor să ştiţi
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prin Angela Merkel, a preluat Preşedinţia UE şi a declarat încheiată
perioada de reflecţie. După doar două luni, Declaraţia de la Berlin
– care sublinia intenţia tuturor statelor membre UE de a cădea de
acord asupra unui nou tratat UE în timp pentru alegerile parlamen-
tare din 2009 – a fost adoptată de toate ţările membre UE.  Textul
noului tratat, cunoscut de atunci încolo ca Tratatul de la Lisabona,
a fost apoi publicat la 4 iunie 2007. 

Spre şocul francezilor şi olandezi-
lor, oricum – ca şi a milioanelor de
oameni cu aspiraţii democratice
din toată Europa – 96% din artico-
lele sale rezulta că au fost copiate
din Constituţia UE respinsă. Cum
şocul s-a transformat în furie, chiar
Valéry Giscard d'Estaing, principa-
lul autor al proiectului de text, a
fost obligat să admită până la
urmă că diferenţele dintre tratat şi
constituţie erau “puţine şi mai mult
cosmetice decât reale”.

În ciuda înşelăciunii pe faţă care a
avut loc, Tratatul de la Lisabona a
fost semnat de către liderii a 27 de
ţări europene membre UE, la Lisa-
bona, în Portugalia, la 13 decem-
brie 2007. Singura ţară care apoi a
decis să supună tratatul unui referendum public democratic, a fost
Irlanda; în toate celelalte 26 de state membre – inclusiv Franţa şi
Olanda care anterior respinseseră “Constituţia UE”, aproape iden-
tică, prin referendum public – tratatul a fost aprobat de parlamen-
tele naţionale ale ţărilor fără a se acorda dreptul public la vot. 

Cancelarul german Angela
Merkel a fost instrumentul de
reînviere a Constituţiei Euro-
pene şi redenumire a acesteia
drept Tratatul de la Lisabona. 
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În Portugalia, un referendum asu-
pra tratatului a fost exclus ca ur-
mare a presiunilor exercitate de
primul ministru britanic Gordon
Brown şi preşedintele francez Nico-
las Sarkozy. Brown şi Sarkozy l-au
sunat pe José Sócrates, primul mi-
nistru portughez, insistând că
votul public nu este necesar. (Sar-
kozy însuşi a refuzat poporului
francez un referendum asupra tra-
tatului, în ciuda faptului că sonda-
jele arătau că 58% din populaţia
cu drept de vot ar fi dorit unul). 

În iunie 2008, poporul irlandez a
mers la vot în cadrul referendumu-
lui asupra tratatului şi au votat un
ferm “Nu” oglindind astfel voturile
francezilor şi olandezilor asupra
Constituţiei Europene în 2005.
Arătând clar şi decisiv opoziţia faţă

de “Bruxelles UE”, Tratatul de la Lisabona a fost respins de 33 din
43 constituente ale Irlandei. Cu un rezultat al votului de peste 53%,
orice democraţie ar fi ascultat, în acel moment, de vocea poporului
şi ar fi aruncat tratatul la lada de gunoi a istoriei unde îi era locul.

În schimb – şi în ciuda faptului că sondajele arătau că aproape trei
sferturi din populaţia irlandeză cu drept de vot erau împotriva or-
ganizării unui al doilea referendum asupra tratatului – “Bruxelles
UE” şi-a arătat adevărata faţă pretinzând ca Irlanda să voteze încă
o dată pentru a obţine rezultatul “corect”. În loc să se plece în faţa
voinţei poporului cum s-ar fi întâmplat în orice democraţie adevă-
rată, liderii Uniunii Europene au răspuns votului “Nu” acordând Ir-
landei un ultimatum de patru luni pentru a explica cum poate
obţine suportul public pentru tratat. Nicolas Sarkozy, în special, a
insistat că "Irlandezii vor trebui să voteze din nou”.
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tru britanic
G o r d o n
Brown şi pre-
ş e d i n t e l e
francez Nico-
las Sarkozy.

Brown şi Sarkozy l-au sunat pe
José Sócrates, primul ministru
portughez, insistând că votul
public nu este necesar.
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În consecinţă, a urmat interferenţa
politică din partea Comisiei Euro-
pene; ameninţări şi minciuni adre-
sate electoratului irlandez –
inclusiv propaganda că un vot
“Nu” ar condamna Irlanda la izo-
lare economică, interferenţa cor-
poratistă din partea susţinătorilor
Ryanair (care a cheltuit jumătate
de milion de euro într-o campanie
pentru “Da”), Intel (care a cheltuit
mai multe sute de mii) şi compania
farmaceutică Pfizer (care a amenin-
ţat deschis asupra unui “zbor al ca-
pitalului” din Irlanda în caz că
votează “Nu”),şi nu în ultimul rând
spulberarea zgomotoasă a princi-
piilor directoare ale Irlandei privind
imparţialitatea media (astfel asigu-
rând faptul că posturile de radio şi
televiziune nu vor asigura timp
egal de emisie ambelor părţi în
dezbaterile asupra tratatului), po-
porul irlandez a votat “Da” într-o
reluare a votului în octombrie
2009. Ca urmare, tratatul a deve-
nit lege UE la 1 decembrie 2009.

În Irlanda, la referendumul din
iunie 2008, Tratatul de la Lisa-
bona a fost respins de 33 din 43
regiuni constituente ale Irlan-
dei.  Regiunile care au respins
tratatul sunt colorate cu roz.
Credit pentru imagine: Wikipedia.

Referendumul irlandez asupra
Tratatului de la Lisabona, iunie
2008.
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Ficţiune: 
Tratatul de la Lisabona nu schimbă natura de bază a Europei.

Faptele sunt: Articolul 1 din Amendamentele la
Tratatul asupra Uniunii Europene şi la Tratatul De
Înfiinţare a Comunităţii Europene, conţinând
Tratatul de la Lisabona, afirmă că “Uniunea va
înlocui şi succeda Comunitatea Europeană”. În
plus, articolul 46 A afirmă că “Uniunea va avea
personalitate juridică”. Astfel, este ab-
solut clar că Uniunea post-Lisabona este
o entitate total nouă constituţională şi
Legală iar Comunitatea Europeană ale
cărei cele 27 de state au fost membre,
încetează să existe.

În plus, în cadrul Articolului 24 din
Amendamentele la Tratatul asupra Uni-
unii Europene şi Tratatul de Înfiinţare a
Comunităţii Europene, Bruxelles UE
poate acum semna tratate cu alte ţări
sau organizaţii internaţionale  în nu-
mele statelor lor membre în toate zo-
nele sale de competenţă.

Şi desigur, să nu uităm că Tratatul a
creat şi posturile de Preşedinte UE (pe
care Herman van Rompuy a fost numit
fără nici un vot public); cel de Ministru
al Afacerilor Externe UE (pe care  Cat-
herine Ashton a fost numită fără nici un
vot public); şi un corp diplomatic al UE.

Fapte şi ficţiuni asupra Tratatului de
la Lisabona

În cadrul Tratatului de la Li-
sabona, Herman van Rom-
puy a fost numit Preşe dinte
UE în timp ce Catherine As-
hton a fost numită Ministru
de Externe UE.. În ambele
cazuri, cetăţenilor Europei
nu li s-a dat nici o oportuni-
tate de a vota asupra aces-
tor numiri. 
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În realitate deci, se poate vedea că “natura de bază” a Europei a
fost în mod substanţial schimbată.

Ficţiune:
Tratatul de la Lisabona facilitează control democratic mai mare din
partea parlamentelor naţionale.

Faptele sunt: Prin toate intenţiile şi scopurile sale, Articolul 7 din
Protocolul Tratatului asupra Aplicării Principiilor de Subordonare şi
Proporţionalitate, dă parlamentelor naţionale numai puterea de
a se plânge asupra lucrurilor cu care nu sunt de acord. De fapt, asi-
gură un simplu mecanism în care se poate ridica o obiecţie dacă o
plângere este susţinută de o treime din toate parlamentele naţio-
nale. Totuşi, Bruxelles UE nu este obligat să schimbe sau anuleze
vreuna din acţiunile sale şi poate decide pur şi simplu să încalce o
astfel de plângere dacă aşa doreşte.

Mai mult, dacă chiar majoritatea parlamentelor naţionale ridică o
obiecţie contra unei propuneri legislative făcute de Comisia Euro-
peană, Comisia nu are nici o obligaţie să modifice sau să anuleze
oricare dintre acţiunile sale. Într-o astfel de situaţie, ea poate pur şi
simplu să încalce plângerea şi să o înainteze spre rezolvare Consiliu-
lui European şi Parlamentului european. Ca atare, se poate vedea
în practică faptul că, mai degrabă decât să crească controlul demo-
cratic din partea parlamentelor naţionale, natura birocratică a cer-
curilor prin care trebuie sărit face extrem de puţin probabil ca
natura dictatorială a Bruxelles UE să poată fi restricţionată prin
aceste mecanisme. 
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Ficţiune: 
Tratatul de la Lisabona face procesul de luare a deciziilor de către
Bruxelles UE, mai democratic.

Faptele sunt: Dintre toate înşelătoriile Bruxelles UE, această afir-
maţie este fără îndoială una dintre cele mai neadevărate. În primul
rând, spre deosebire de o democraţie reală, Parlamentul European
rămâne incapabil să iniţieze liber şi să promulge legislaţia în toate
zonele pe care le alege şi la propria sa discreţie. În al doilea rând,
şi aşa cum s-a descris şi mai sus, Tratatul de la Lisabona a creat pos-
turile de Preşedinte UE şi Ministru de Externe UE şi a mandatat ca
ambele să fie ocupate fără vot public. Şi în plus, desigur, cei 27 de
membri ai Comisiei Europene, organismul executiv al UE, vor con-
tinua să fie numiţi fără vot public.

Pentru a face lucrurile şi mai rele,
articolul 48 din Amendamentele la
Tratatul asupra Uniunii Europene
şi la Tratatul de Înfiinţare a Comu-
nităţii Europene conţinute în Tra-
tatul de la Lisabona, clarifică faptul
că Tratatul este auto-amendator,
astfel că în viitor el poate fi amen-
dat fără a fi necesară organizarea
unei conferinţe interguvernamen-
tale sau consultarea cetăţenilor
prin referendum.

Cu aceste fapte în minte, se poate
vedea că, departe de a fi “demo-
cratică”, maşinăria de luare a deci-
ziilor a Bruxelles UE este esenţial
aceea a unei dictaturi nealese. 

Tratatul de la Lisabona este
auto-amendator şi poate fi
amendat fără să fie nevoie de
consultarea cetăţenilor euro-
peni prin referendum.
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Ficţiune: 
Tratatul de la Lisabona răspunde preocupărilor cetăţenilor euro-
peni şi va creşte legitimitatea în funcţionarea Bruxelles UE.

Faptele sunt: Având în vedere că cetăţenii preocupaţi din Franţa
şi Olanda au respins în cunoştinţă de cauză aşa numita “Constituţie
Europeană” în referendumurile naţionale din 2005, faptul că 96%
din textul Tratatului de la Lisabona este identic cu cel al Constituţiei
şi că peste 99% din cetăţenii europeni cu drept de vot nu au bene-
ficiat de nici o şansă de a vota asupra sa, face absurde aceste afir-
maţii din partea UE. 

Mai mult, să nu uităm că peste 57 % din populaţia Europei cu drept
de vot la alegerile UE din iunie 2009 a protestat împotriva Bruxelles
UE prin abţinere deliberată în timp ce un alt procent de 4% din
electoratul eligibil a votat împotriva dictaturii UE votând pentru
partide care erau împotriva UE şi/sau se opuneau Tratatului de la
Lisabona. Ca atare,orice noţiune despre faptul că Tratatul de la Li-
sabona se adresează preocupărilor acestor cetăţeni este cel puţin
înşelătoare. 

57 % din populaţia Europei cu drept de vot la alegerile din 2009 s-a abţi-
nut în mod deliberat în timp ce un alt procent de 4%  a votat împotriva
dictaturii UE.

ALEGERILE UE 2009 
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Ficţiune: Tratatul de la Lisabona nu creează o armată europeană.

Faptele sunt: Articolul 28A (c) 3, paragraful 1, din Amendamentele
la Tratatul asupra Uniunii Europene şi la Tratatul de Înfiinţare a Co-
munităţii Europene, conţinute în Tratatul de la Lisabona, afirmă că
“Statele membre vor face capabilităţile civile şi militare disponibile
pentru Uniune, în vederea implementării politicii comune de secu-
ritate şi apărare”. Paragraful 2 militarizează şi mai mult Bruxelles
UE afirmând că “Statele membre vor întreprinde măsuri progresiv
pentru îmbunătăţirea capacităţilor lor militare” şi clarificând faptul
că Agenţia de Apărare Europeană va fi incorporată în aceste tra-
tate amendate.
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Comparându-l cu Constituţia Europeană respinsă:

“Opinia publică va fi condusă spre a adopta,
fără să ştie, propunerile pe care nu îndrăznim să
le facem direct… Toate propunerile anterioare
vor fi în noul text dar vor fi ascunse şi deghizate
într-un anumit mod”.
Valéry Giscard D'Estaing, fost Preşedinte al Fran-
ţei şi Preşedinte al Convenţiei care a proiectat
Constituţia Europeană, Le Monde, 14 iunie 2007,
şi Sunday Telegraph, 1 iulie 2007. 

“Substanţa constituţiei s-a păstrat. Acesta este
un fapt”.
Cancelarul german Angela Merkel, discurs în
Parlamentul European, 27 iunie 2007.

“Ceea ce este bine în faptul că nu o numim Con-
stituţie este faptul că nimeni nu poate cere un re-
ferendum asupra ei”.
Giuliano Amato, fost Prim Ministru italian şi
Vice-preşedinte al Convenţiei care a proiectat
Constituţia Europeană, discurs la London School
of Economics, 21 februarie 2007.

Ce spun acţionarii politici ai 
“Bruxelles UE” despre Tratatul 
de la Lisabona
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“Substanţa asupra căreia s-a căzut de acord în
2004 s-a păstrat. Ce a dispărut este termenul de
Constituţie”.
Dermot Ahern, Ministru de Externe irlandez,
Daily Mail
Ireland, 25 iunie 2007

“Neînţelegerea virtuală a înlocuit astfel simplita-
tea ca abordare cheie la reforma UE. În ceea ce
priveşte schimbările propuse acum pentru trata-
tul constituţional, cele mai multe sunt modificări
de prezentare care nu au efect practic. Ele au
fost proiectate pur şi simplu pentru a permite
anumitor şefi de guverne să vândă oamenilor lor
ideea ratificării prin acţiune parlamentară, mai
degrabă decât prin referendum”. 
Dr Garret FitzGerald, fost şef al guvernului irlan-
dez, Irish Times, 30 iunie 2007

Asupra faptului că doreau ca cetăţenii să fie capabili să înţeleagă:

“Au decis ca documentul să fie de necitit. Dacă
este de necitit, nu este constituţional, acesta era
genul de percepţie… Imaginaţi-vă Primul Minis-
tru Britanic – poate merge la Comunitate şi să
spună “uitaţi-vă este absolut de necitit, este tra-
tatul tipic de la Bruxelles, nimic nou, nu e nevoie
de nici un referendum”. Dacă ai fi capabil să-l în-
ţelegi la prima vedere, ar putea exista un motiv
pentru referendum, pentru că ar însemna că
este ceva nou.”

Giuliano Amato,fost Prim Ministru Italian, Preşedinte al Convenţiei care
a proiectat Constituţia Europeană, înregistrat la Open Europe, The Cen-
tre for European Reform, Londra, 12 iulie 2007.
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“Scopul tratatului Constituţional a fost să fie
mai uşor de citit; scopul acestui tratat este să fie
de necitit… Constituţia intenţiona să fie clară în
timp ce acest tratat a trebuit să fie neclar. Este
un succes.”
Karel de Gucht, Ministru de Externe Belgian 
Foreign Minister, Flandreinfo, 23 iunie 2007

Despre votul ‘Nu’ al irlandezilor asupra tratatului în 2008:

“Toţi [liderii politici] ştiu foarte bine că dacă
aceeaşi problemă ar fi fost pusă electoratului lor
printr-un referendum, răspunsul a 95% dintre ei
ar fi fost probabil tot Nu.”
Charlie McCreevy, Comisar UE irlandez Times, 
27 iunie, 2009

Despre votul ‘Nu’ din partea Franţei asupra Constituţiei Euro-
pene (cu care Tratatul împărtăşeşte 95% din conţinut) în 2005: 

Franţa a fost înaintea tuturor ţărilor votând Nu.
S-ar fi întâmplat în toate statele membre dacă
ar fi avut un referendum. Există o sciziune între
popor şi guverne. Un referendum acum ar pune
Europa în pericol. Nu va mai fi nici un Tratat
dacă am face un referendum în Franţa care va
fi din nou urmat de un referendum în Marea Bri-
tanie.”
Preşedintele Franţei Nicolas Sarkozy, vorbind la 
O întâlnire a seniorilor MEPs*, The Economist,
14 noiembrie 2007. 
*MEP – Member of the European Parliament – europarlamentar(n.trad.).
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Despre deposedarea popoarelor de putere şi suveranitate:

“.. Nu cred că este o idee bună de a înlocui
această metodă lentă şi eficientă – care ţine sta-
tele naţionale departe de anxietate în timp ce
sunt deposedate de putere – cu mari salturi in-
stituţionale… Deci, prefer să merg încet, să sfă-
râm suveranitatea în bucăţi puţin câte puţin,
evitând transformări bruşte de putere de la na-
ţională la federală. Acesta este modul în care
cred că va trebui să construim politicile comune
ale Europei…”
Giuliano Amato, Prim Ministru italian, înainte de
a deveni Vice-Preşedinte al Convenţiei Constitu-
ţionale UE, interviu de Barbara Spinelli, La
Stampa, 13 iulie 2000



Nicolas Sarkozy a fost adus la putere de către
Cartelul Petrolului şi Medicamentelor în 2007.
Fiul unui aristocrat maghiar, ascensiunea sa spre
putere şi alegere a fost parte din “Planul B” al
Cartelului. În cazul în care Casa Albă din SUA ar
fi pierdut în favoarea forţelor mai puţin priete-
noase intereselor Cartelului decât Preşedintele
George W.Bush – ceea ce a fost eventual cauza
pentru care în noiembrie 2008 a fost ales ca pre-

şedinte Barrack Obama - Cartelul trebuia să se asigure că alte gu-
verne influente vor putea substitui imediat această pierdere. În
această situaţie Franţa înarmată nuclear era primul candidat.

Ascensiunea la putere a lui Sarkozy a fost construită strategic de
Cartel. În 2004, când era încă Ministru de Interne, a forţat căsătoria
dintre piticul farmaceutic francez Sanofi şi gigantul elveţian/ger-
man Aventis/Hoechst. Corporaţia Hoechst, cea mai valoroasă “mi-
reasă” în această căsătorie forţată, a fost desigur una dintre
componentele infamului trio (alături de Bayer şi BASF) care l-a adus
la putere pe Hitler şi a finanţat pregătirile pentru cel de-al doilea
război mondial, inclusiv construcţia lagărului de concentrare de la
Auschwitz. 
Cu mutarea corporaţiei Hoechst din Germania în Franţa, tot know-
how-ul s-a mutat de asemenea în această ţară – cum să construieşti
acţionari politici, să acaparezi controlul executiv, să construieşti re-
gimuri quasi-dictatoriale şi în ultimă instanţă să cauţi dominarea la
nivel global. Diversificarea puterii economice şi know-how-ului po-
litic de la Germania post-nazistă la Franţa a fost unul din acele ca-
muflaje perfecte care sunt semnele distinctive ale Cartelului.
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Cartelul Petrolului şi Medicamentelor
îl aduce la putere în Franţa pe
Nicolas Sarkozy
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Campania electorală a lui Sarkozy  a fost aproape o copie directă a
ultimelor alegeri din Germania dinaintea celui de-al doilea război
mondial. Campania electorală a candidatului Cartelului a fost finan-
ţată de corporaţiile franceze de petrol, medicamente şi energie nu-
cleară – însoţite de propaganda media a Cartelului. Foarte
asemănător cu anul 1930, Sarkozy şi-a condus campania electorală
separatistă pe tema urii pentru străini şi imigranţi, într-un efort de
a speria Franţa însăşi şi a o conduce în braţele candidatului Carte-
lului. Sarkozy a mers chiar atât de departe încât a numit “scursori”
tinerii fără drept de vot care locuiau în suburbiile Parisului   astfel
incendiind în mod deliberat climatul politic şi prezentându-se pe
sine însuşi ca şi candidat al “legii şi ordinii”. După obţinerea puterii
în alegerile din mai 2006, el împreună cu cancelarul german Merkel,
s-a întronat ca noul lider al construcţiei Bruxelles UE într-un mod
care aminteşte în mare măsură de împăraţii timpurilor medievale.

Dar Europa nu a fost de ajuns pentru Sarkozy şi sponsorii săi corpo-
ratişti. După doi ani în birou, s-a autoproclamat ca lider al imperiului
Mediteranean, incluzând mai bine de o duzină de ţări învecinate
Mării Mediterane sub domnia Cartelului. Imperiul combinat UE/Me-
diteranean seamănă izbitor cu extinderea Imperiului Roman din tim-
pul lui Iulius Caesar, una din figurile istorice, în afară de aceea a lui
Napoleon, pe care Sarkozy aparent încearcă să o imite.

Sarkozy – Conexiuni Corporatiste
Ascensiunea la putere a lui Sarkozy în Franţa în 2006 a fost finanţată de
“Franţa corporatistă”. Donatorii săi principali sunt redaţi mai jos.

Însă  numai cu acest singur suport corporatist nu ar fi fost destul ca să
fie ales. Astfel, campania electorală a fost propulsată prin propagarea
sistematică a fricii – similar alegerilor lui Bush în 2004. Dar Sarkozy a mers
un pas mai departe: a adăugat ura împotriva imigranţilor ca semn dis-
tinctiv al campaniei sale. Sarkozy a devenit cunoscut în întreaga lume
prin faptul că a numit “scursori” tinerii emigranţi care locuiau în subur-
biile Parisului  – astfel alimentând ura rasială. Această metodă de război
psihologic împotriva propriului său popor avea scopul de a conduce elec-
toratul speriat şi intimidat în braţele sale.
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Cele două picioare ale campaniei electorale a lui Sarkozy – servind în
mod ţipător interesele Cartelului şi în acelaşi timp forţând suportul elec-
toratului prin alimentarea fricilor acestuia – este o copie exactă a unei
alte campanii electorale finanţate de cartelul petrolului şi medicamente-
lor din 1933. În acel an, cartelul IG Farben (Bayer, BASF şi Hoechst, astăzi
parte a companiei franceze Sanofi Aventis) cu sediul în Germania a adus
la putere un alt politician lipsit de scrupule, cu consecinţe devastatoare
pentru planeta noastră. Detaliile acestui sprijin din 1933 al cartelului pe-
trolului şi medicamentelor, din spatele ascensiunii partidului nazist, sunt
documentate în înregistrările Tribunalului pentru Crime de Război de la
Nürnberg, împotriva IG Farben.

Istoria ne spune: "Cei care nu-şi pot aminti trecutul, sunt condamnaţi să-
l retrăiască." (George Santayana) Interesele corporatiste care l-au adus
la putere pe Nicolas Sarkozy: 
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Dacă privim la ceea ce are el de oferit acestor ţări, natura disperată
a speculaţiilor de secol 21 ale lui Sarkozy în Europa, Africa de Nord
şi Orientul Mijlociu devine evidentă. Într-un moment în care între-
gul mapamond este gata să îmbrăţişeze formele de energie bazate
pe hidrogen şi alte forme regenerabile, nu doar pentru a conduce
maşini, ci şi pentru a acoperi părţile majore ale alimentării totale
cu energie, Sarkozy – ca un agent de vânzări disperat – încearcă
să folosească tehnologie nucleară depăşită pentru a forţa duzini
de ţări dezvoltate şi în curs de dezvoltare, să rămână dependente
de Cartelul petrolului, medicamentelor şi energiei nucleare.

În ochii Cartelului, Sarkozy este aparent înlocuitorul ideal al lui 
George W.Bush ca acţionarul primar al intereselor sale globale.
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Valori morale sau conexiuni dubioase?
Corupţia în cadrul oficialilor săi a fost o problemă constantă în ca-
drul Comisiei Europene încă de la concepţia ei. Atitudinea comisio-
narilor ei în privinţa problemelor morale poate fi sumarizată cel
mai bine, probabil, în contextul unui eveniment care a avut loc în
noiembrie 2004. Rocco Buttiglione, catolic şi prieten devotat al
Papei din acea vreme, Ioan Paul al II-lea, a fost numit ca unul dintre
noii membri ai Comisiei Europene. La scurt timp după aceea a fost
respins din cauza convingerilor sale catolice ferme pe care le-a apă-
rat în mod public.

Buttiglione a fost înlocuit cu Franco Frattini,
un aliat intim al Primului Ministru italian Sil-
vio Berlusconi. Aşa cum s-a publicat în The
Times la Londra pe 10 noiembrie 2004, la
plecare Buttiglione a adăugat o avertizare in-
stantanee spunând, în timpul audierilor de
confirmare ale lui Frattini, “Sper… să nu-l în-
trebe nimeni dacă e francmason”.

În ciuda avertizării sale deschise, Frattini a
devenit vicepreşedintele Comisiei Europene,
responsabil, în mod ironic, pentru Justiţie, Li-
bertate şi Securitate. În această poziţie, între
2004 şi 2008, Frattini personal a suprave-
gheat proiectarea legislaţiei care avea să am-
puteze drepturile civile în întreaga Europă şi
să afecteze în mod esenţial viaţa cetăţenilor UE.

Infiltrarea Masonilor şi Mafiei,
Frauda, Corupţia, Propaganda şi
Eroziunea Libertăţilor Civile în
Bruxelles UE

Franco Frattini, Vi-
cepreşedinte al Co-
misiei Europene
pentru Justiţie, Li-
bertate şi Securi-
tate, 2004-2008.
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Acest episod, deşi poate părea nevinovat, aruncă o lumină revela-
toare asupra valorilor morale ale “Bruxelles UE”.

Masonic and Mafia infiltration in the “Brussels EU”

Francmasoneria a fost o problemă foarte
sensibilă în Italia din 1981, când o lojă maso-
nică secretă şi ilegală de aripă dreaptă cunos-
cută ca P2 – Propaganda Due – a fost
sfărâmată în mijlocul unui scandal public. De
aceea, notabil este că Silvio Berlusconi, actual
Prim Ministru al Italiei, a fost revelat ca fă-
când parte dintre cele câteva mii de membri
ai acesteia – care includeau figuri de seniori
în domeniul bancar, de afaceri, servicii se-
crete, jurnalism, armată şi politică. Berlus-
coni, care în 2009 a fost legat de o campanie
de bombardamente a mafiei de către un
martor întărâtat de gangsteri, se presupune
că ar fi aderat la P2 în 1978.

Din punct de vedere istoric,  P2  este bine cu-
noscut ca având legături cu nazismul şi gru-
puri extremiste de dreapta. Licio Gelli, fostul
maestru a fost închis în 1998 pentru corupţie
şi fraudă în legătură cu scandalul de la Banco
Ambrosiano şi a fost descris deschis în New
York Times ca “fascist cunoscut”. Scriitorul investigator David A.
Yallop, în cartea sa ‘În Numele Domnului: o investigaţie asupra asa-
sinării Papei Ioan Paul I” susţine chiar că Gelli ar fi fost implicat într-
o conspiraţie care a dus la moartea Papei Ioan Paul I care a domnit
doar 33 de zile, în 1978. Încă şi mai tulburător este că anumite
surse care includ New Zealand Herald şi ziarul The Observer din
Marea Britanie, afirmă că ar exista legături între P2 şi terorismul
de stat. Între timp altele, cum ar fi BBC, afirmă că a avut legături
atât cu Mafia cât şi cu grupurile teroriste de aripă dreaptă.

Licio Gelli, fost
mare maestru al P2
(Propaganda Due),
o lojă masonică ile-
gală de aripă
dreaptă cu legături
în nazism. Membrii
P2 includeau pe ac-
tualul Prim Ministru
al Italiei, Silvio Ber-
lusconi. (Credit de
imagine:Wikipedia)
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Vorbind la  BBC in 2000, Paul van Buitenen, avertizorul de integri-
tate a cărui expunere la fraudă şi management defectuos în Comi-
sia Europeană sub Jacques Santer a determinat demisia sa (vezi
mai jos) a vorbit deschis despre temerile sale privind infiltrarea Ma-
fiei şi Masoneriei în “Bruxelles UE”.

Fraudă în Comisia Europeană şi pedepsirea avertizorilor de in-
tegritate.

În 1999, întreaga Comisie Europeană condusă de Jacques Santer
a fost obligată să demisioneze în masă după publicarea raportului
unui avertizor de integritate. Una din principalele ţinte ale rapor-
tului a fost comisarul francez Edith Cresson, care a fost acuzată de
a fi comis fraude serioase şi repetate, falsificări de contracte, falsi-
ficarea scrisului anumitor persoane şi delapidarea fondurilor UE
pentru câştigul ei personal. În timpul mandatului său de comisar,
Cresson a mers atât de departe încât a angajat un cunoscut apro-
piat, Rene Berthelot, un chirurg stomatolog, pe post de consultant
UE pentru HIV/SIDA, în ciuda faptului că nu avea nici un fel de ex-
perienţă în acest domeniu. Berthelot a fost mai târziu judecat ca
necalificat; a scris 24 pagini de note de valoare mică sau inexistentă
în peste doi ani în care a lucrat pentru Cresson. În 2006, Curtea Eu-
ropeană de Justiţie a declarat că Cresson a acţionat prin încălcarea
obligaţiilor sale de comisionar european.

Afirmaţiile care au destrămat Comisia în cele din urmă au aparţinut
europarlamentarului olandez Paul van Buitenen, care în acel moment
lucra pe post de auditor în unitatea de control financiar al Comisiei.
Ca pedeapsă pentru avertizarea sa de integritate, oficialii UE l-au pe-
depsit pentru încălcarea regulilor procedurale, i-au redus salariul cu
50% timp de patru luni şi l-au transferat într-un post mult inferior, în
care monitoriza cheltuielile pentru obiecte cum ar fi becurile.

Dar în comparaţie cu alţi avertizori de integritate UE, van Buitenen
a scăpat uşor. În 2004, Marta Andreasen, fosta contabilă şefă a
Comisiei Europene a fost concediată pentru a fi afirmat că în UE
contabilitatea era încurcată cu “bani murdari şi fraudă” În ciuda
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faptului că afirmaţia ei a fost clar susţinută de rapoartele. publicate
ale auditorilor UE – care, până în 2004, au refuzat să semneze con-
turile blocului timp de 10 ani, citând presupuse încercări de fraudă
– serviciul civil al tribunalului UE i-a respins cererea de anulare şi rea-
nalizare a concedierii ei într-o judecată de 55 pagini, care cuprindea
fiecare plângere făcută de Comisie împotriva ei.

Fraudă în Parlamentul European

Raportul Galvin, numit astfel după Robert Galvin, oficialul UE pen-
tru audit intern al cărui nume este pe copertă, a fost scris la sfârşi-
tul anului 2006 ca audit al cheltuielilor şi alocaţiilor pretinse de un
eşantion de peste 160 europarlamentari. Descoperirile sale au in-
clus anomalii serioase şi repetate în plăţile pentru asistenţă de
birou şi servicii; plăţi în numerar dubios de mari făcute către per-
sonal şi furnizori de servicii, peste şi în afara salariilor; înregistrări
necorespunzătoare de plată a taxelor; facturare superficială sau
inexistentă; şi solicitări de cheltuieli obscure sau neînregistrate. 

Existenţa acestui raport şocant a fost ţinută secretă până în februa-
rie 2008 când veştile despre existenţa sa au fost făcute publice de
către un europarlamentar britanic, Chris Davies. Chiar şi atunci,
conţinutul său a rămas secret şi numai un grup ales de europarla-
mentari a avut permisiunea de a citi raportul, individual, într-o ca-
meră încuiată şi păzită. După ce ştirile despre raport au ieşit la
iveală şi ei au fost acuzaţi de perpetuarea unei fraude “masive”,
europarlamentarii au votat să nu îl publice şi să ţină secretă mur-
dăria cheltuielilor lor.

Corupţie în “agenţia anti-infracţiune” a UE

Chiar Eurojust, aşa numita “agenţie anti-infracţională” a UE, a fost
implicată în scandaluri de corupţie. În decembrie 2009, de exemplu,
şeful Eurojust, Jose da Mota, a demisionat după ce fusese suspen-
dat timp de 30 de zile pentru a fi exercitat presiuni asupra procuro-
rilor portughezi, cu scopul de a opri probele de corupţie care îl
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implicau pe Primul Ministru portughez Jose Socrates. Conform
Agenţiei de Ştiri UPI,  Sócrates este acuzat de a fi acceptat  mită în
perioada în care lucra ca ministru al mediului în Portugalia, în schim-
bul aprobării unui proiect de construcţie pe terenuri protejate.

Războiul de propagandă al Bruxelles UE

Departe de a opera într-o manieră transparentă faţă de cetăţenii
săi, Bruxelles UE conduce o vastă maşinărie de propagandă finan-
ţată din banii contribuabililor.

Conform Maria Rankka, care conduce think-tank-ul* suedez Timbro,
de exemplu, Comisia Europeană nealeasă prin vot asigură finanţare
cu mult în exces faţă de bugetul său de comunicaţii oficial de €213
milioane, posturilor de radio şi site-urilor web sponsorizate de UE.
Exemplele pe care ea le citează include reţeaua europeană de radio
‘Euranet’ şi canalul YouTube al UE “EU Tube”. 
* think tank sau institut pentru politici publice(n.trad.)

În mod similar, Rankka declară de asemenea că postul de radio Eu-
ronews primeşte €10.8 milioane pe an din finanţarea Bruxelles UE,
iar Centrul European de Jurnalism de la Maastricht, care instruieşte
viitorii reporteri, a primit doar o alocaţie de €1 milion în 2008. Este
clar deci că, atunci când organizaţii ca acestea primesc mari sume
de bani din partea unei entităţi politice, trebuie puse întrebări se-
rioase cu privire la obiectivitatea lor.

Dar aceasta nu este tot, deoarece, conform lui Rankka, Bruxelles
UE asigură de asemenea fonduri pentru organizaţii cum ar fi Cen-
trul de Studii Politice Europene, Mişcarea Europeană, Europa pen-
tru Cetăţeni şi Prietenii Europei. Ţinând cont de cât de pro-UE sunt
aceste organizaţii, pare rezonabil să presupunem că aceste finan-
ţări pot fi alocate pur şi simplu ca mijloc de a dovedi afirmaţiile Bru-
xelles UE că societatea civilă îi sprijină politica.
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Până acum, eforturile de propagandă ale Bruxelles UE au fost di-
recţionate în principal către cetăţenii cu drept de vot. În viitor însă,
pare probabil ca atenţia să se îndrepte inclusiv spre copii. Pretin-
zând că se răspândesc “minciuni” şi “neîncredere” despre Bruxelles
UE, de exemplu, unii membri ai Parlamentului European pretind
acum ca elevii de şcoală din cele 27 state membre să ia lecţii despre
Uniunea Europeană. Fără nici un dubiu însă, programa proiectată
– care ar trebui să atingă subiecte ca “Părinţii Fondatori” şi “Cum
ne afectează UE viaţa de zi cu zi” – nu îi va învăţa pe elevi faptele
reale, cum ar fi cele cuprinse în această carte. 

Înşelătoriile Bruxelles UE cu privire la drepturile omului şi liber-
tăţile fundamentale

Bruxelles UE a depus mult efort în menţinerea iluziei că protejează
drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor ei. Prin-
tre toate înşelătoriile pe această temă, “Premiul Sakharov pentru
Libertatea Gândirii” este unul dintre exemplele clasice.

Înfiinţat în 1988 pentru a “onora indivizii şi organizaţiile pentru
eforturile lor în numele drepturilor omului şi libertăţilor fundamen-
tale”, Premiul Sakharov este decernat de către Parlamentul Euro-
pean în fiecare an la o întâlnire formală la Strasbourg.

Deşi nu dorim să diminuăm în nici un fel bravura şi eforturile unor
indivizi de excepţie care au primit acest premiu de-a lungul anilor,
faptul este că este profund nesincer din partea Bruxelles UE să con-
ceapă un astfel de premiu simultan cu construirea unui organism
de supraveghere care monitorizează vieţile private ale cetăţenilor
şi erodează libertăţile civile; dispreţuind un principiu de bază al de-
mocraţiei prin împiedicarea cetăţenilor săi să-şi aleagă reprezentan-
ţii de la nivelele executive ale guvernului; şi luând măsuri pentru a
împiedica folosirea de către cetăţenii săi a terapiilor naturale salva-
toare de vieţi, cu bază ştiinţifică precum şi accesul la informaţii des-
pre acestea.
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Crearea unui stat european supraveghetor

Bruxelles UE cheltuieşte milioane de lire pentru dezvoltarea de teh-
nologii computerizate “orwelliene” desemnate să examineze im-
aginile  CCTV şi să caute pe internet “comportamente anormale”.
În cadrul unui program de cercetare de cinci ani cunoscut sub nu-
mele de Project Indect, acesta intenţionează să dezvolte programe
computerizate pentru monitorizarea şi procesarea informaţiilor
din site-uri web, forumuri de discuţie, servere de fişiere, reţele peer-
to-peer şi chiar computere individuale. Această dezvoltare vine în
plus faţă de faptul că detaliile din e-maluri, vizite de site-uri web şi
convorbiri telefonice sunt deja stocate de furnizorii europeni de in-
ternet, sub incidenţa legilor UE.

În mod similar, UE face eforturi de
construire a unui sistem de suprave-
ghere pan-european şi de înfiinţare a
unui registru de cărţi de identitate
UE. Dacă aceste planuri devin reali-
tate, supravegherea autoritară din
satelit, sistemele automate operate
de roboţi care citesc sistemele biome-
trice şi profilele de risc la intrările-ie-
şirile de la frontiere, vor deveni în
curând normalitate pentru peste 500
de milioane de cetăţeni ai Europei.

Worse still, decisions on the expansion of so-called “homeland se-
curity” in the EU are seemingly being made by the very companies
that will ultimately profit from
them. According to the UK-
based civil liberties monitoring
group Statewatch, the design
of the €1.4 billion European
Security Research Programme
(ERSP) has been "outsourced
to the very corporations that
have the most to gain from its
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implementation,” such as the de-
fence companies Thales, Finmecca-
nica, EADS, Saab and Sagem
Défénsé Sécurité. 

Încă şi mai rău este faptul că deci-
ziile asupra expansiunii acestei aşa
numite “securităţi a patriei” UE, par
a fi luate de companiile care vor
profita în final de ele. Conform gru-
pului de monitorizare a libertăţilor
civile Statewatch cu sediul în Marea
Britanie, proiectarea Programului
de Cercetare pentru Securitate Eu-
ropeană de €1.4 miliarde a fost
“externalizat către acele corporaţii

care au cel mai mult de câştigat din implementarea sa” cum ar fi
companiile de apărare Thales, Finmeccanica, EADS, Saab şi Sagem
Défénsé Sécurité.
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“Bruxelles UE” cheltuieşte mi-
lioane de euro dezvoltând teh-
nologii computerizate “orwel-
liene” desemnate să examineze
imaginile CCTV şi să caute pe
internet “comportamente anor-
male”.
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LA 800 ANI DUPĂ MAGNA CARTA:

Guvernarea Bruxelles UE
va pune capăt secolelor 
de libertate şi indepen-
denţă în Marea Britanie



Iată o lege care este mai presus de Rege şi pe care nici el însuşi nu
trebuie să o încalce. Această reafirmare a puterii supreme şi expre-
sia sa în caracter general este marea lucrare a Magna Charta şi ea
singură justifică respectul în care oamenii au ţinut-o.

Winston Churchill, 1956

Dintre toate mândrele istorii
de libertate şi independenţă
ale Europei cărora guvernarea
totalitară a Bruxelles UE le va
pune capăt, încheierea unei is-
torii de secole de libertate şi
autoguvernare în Marea Brita-
nie va fi fără îndoială una din-
tre cele mai tragice. Pentru
oamenii unei ţări care a jucat
de două ori un rol critic în îm-
piedicarea Cartelului Produse-
lor Chimice, Petrolului şi
Medicamentelor să cucerească
lumea, livrarea Europei în chiar
mâinile celor care au provocat
cele două războaie mondiale
este un eveniment pentru îm-
piedicarea căruia peste un mi-
lion din bravii lor înaintaşi şi-au
dat viaţa.
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La opt sute de ani după Magna Carta: 

Guvernarea Bruxelles UE va pune
capăt secolelor de libertate şi inde-
pendenţă în Marea Britanie 

Magna Carta din Anglia,  semnată
în iunie 1215, a dus lumea la dez-
voltarea legii constituţionale şi este
văzută ca unul dintre cele mai im-
portante documnte legale din isto-
ria democraţiei.
(credit imagine: Wikipedia)
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Privind înapoi în istorie, este în mod similar demn de notat că Marea
Britanie, prin intermediul Angliei, ţara cu cei mai mulţi locuitori, a
dat lumii Magna Carta – o cartă văzută ca unul dintre cele mai im-
portante documente legale din istoria democraţiei. Semnată la Run-
nymede, în regiunea engleză Surrey, în iunie 1215, această cartă a
fost timp de secole un bastion împotriva tiraniei din Anglia. Prin re-
cunoaşterea drepturilor cum ar fi habeas corpus – dreptul unui de-
ţinut la o audiere, înainte ca un tribunal independent să determine
dacă detenţia este conform legii – şi plasarea chiar şi a suveranilor
şi magistraţilor sub incidenţa legii, Magna Carta engleză a condus
lumea  în direcţia dezvoltării legii constituţionale.

Totuşi, într-o manieră necunoscută de mulţi cetăţeni britanici, aşa-
numitul “Mandat de Arestare European” al Bruxelles UE, aprobat
în 2002, a anulat habeas corpus. În mod similar, Tratatul de la Lisa-
bona anulează nu doar protecţia prevăzută împotriva guvernării
arbitrare şi capricioase, dar însăşi suveranitatea Parlamentului Bri-
tanic – un organism care a fost un model pentru toate sistemele
parlamentare ale lumii.

Parlamentul Britanic este conştientizat pe scară largă ca fiind modelul
sistemelor parlamentare din întreaga lume. Totuşi, suveranitatea sa, îm-
preună cu suveranitatea altor parlamente naţionale din Bruxelles UE, a
fost anulată prin Tratatul de la Lisabona.
(credit imagine: Wikipedia)
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O istorie mândră: Britania a apărat de două ori lumea
împotriva Cartelului Petrolului şi Medicamentelor

Intrarea Britaniei în primul război mondial a avut loc la 4 august
1914, când primul ministru Herbert Asquith a declarat război Impe-
riului German ca răspuns la invadarea Belgiei de către Germania.
Prin multitudinea de factori decisivi în asigurarea înfrângerii Germa-
niei în primul război mondial, rolul cheie pe care l-a avut Marina Re-
gală Britanică – cea mai mare din lume la acea dată – este adesea
trecut cu vederea. De fapt, rolul marinei britanice în primul război
mondial a fost atât de important încât fără aceasta este greu de cre-
zut că ţara ar fi putut continua războiul.

Deşi a avut o singură acţiune de luptă na-
vală în timpul primului război mondial, la
Jutland pe 31 mai 1916, flota britanică a
avut succes împiedicând flota germane să
scape din hotarele Mării Nordului. Proce-
dând astfel, a jucat un rol decisiv prin faptul
că a permis continuarea comerţului maritim
dintre Britania şi aliaţii săi, pe durata războ-
iului. Pe lângă armata masivă pe care a asi-
gurat-o, Britania a fost de asemenea
arsenalul şi finanţatorul alianţei şi s-a opus
hotărâtor chiar şi declaraţiei Germaniei de
luptă nerestricţionată a submarinelor din
februarie 19171. Ca atare, fără eforturile
Britaniei, este clar că rezultatul primului răz-
boi mondial ar fi fost foarte diferit.

Intrarea Britaniei în cel de-al doilea război mondial a avut loc la 3
septembrie 1939, când a declarat război Germaniei ca urmare a in-
vadării Poloniei de către Germania. Refuzând cu curaj un armistiţiu
cu Germania, rolul Britaniei în apărarea lumii împotriva Cartelului
pentru a doua oară nu a fost mai puţin crucial decât fusese cu 25
de ani înainte. Sub Winston Churchill, primul ministru britanic şi in-

Sir Winston Churchill,
Prim Ministru al Rega-
tului Unit 1940-1945,
1951-1955.

1 Britania şi Primul Război Mondial, 1901 – 1918; BBC History.
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discutabil cel mai remarcabil lider în timp de război din istoria mo-
dernă, Britania a rămas fermă împotriva efortului de război finanţat
de Cartel şi a reuşit împotriva sorţilor aproape inimaginabili, să-l for-
ţeze pe Hitler într-un război pe două fronturi care avea să ducă în
final la destrămarea Germaniei.

Cu toate acestea, forţele Cartelului au început să se regrupeze şi să
comploteze în secret împotriva Britaniei la numai câţiva ani după
terminarea celui de-al doilea război mondial.

Complotul Comitetului de Acţiune pentru Statele
Unite ale Europei de a atrage Britania în Bruxelles UE

Un comitet puţin cunoscut, a cărui istorie
a fost extensiv ascunsă poporului  brita-
nic, Comitetul de Acţiune pentru Statele
Unite ale Europei, a fost fondat de Jean
Monnet la 13 octombrie 19552. Monnet,
cu un comportament agresiv, care nu a
fost niciodată ales într-o funcţie publică în
cadrul unor alegeri democratice, fusese
deja numit ca Înalta Autoritate a Comuni-
tăţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului
(CECO) într-un post din care demisionase
cu o lună înainte. Reuniunile Comitetului
De Acţiune au început în ianuarie 1956 şi
au fost private.

Chiar de la început, Monnet a spus foarte clar ce se intenţiona. Într-
o scrisoare care a fost trimisă politicienilor şi comercianţilor unionişti
care au aderat formând Comitetul, el a declarat următoarele:

“Simpla cooperare între guverne nu va fi suficientă. Este indispen-
sabil pentru State să delege unele din puterile lor instituţiilor fede-
rale europene mandatate de toate ţările participante luate ca
întreg. În acelaşi timp trebuie asigurată asocierea strânsă a Marii
Britanii cu aceste noi realizări.”

Istoria Comitetului de
Acţiune pentru Statele
Unite ale Europei a fost
ascunsă cu multă grijă
poporului britanic.

2 Comitetul de Acţiune pentru Statele Unite ale Europei: Afirmaţii şi Declaraţii
1955-67. Pub. Chatham House, London, 1969.
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Pe scurt, scopul final al Comitetului aşa cum a fost declarat încă de
la înfiinţarea lui, a fost “să ajungă prin realizări concrete la Statele
Unite ale Europei”.

Ca urmare, într-o scrisoare datată 28 sep-
tembrie 1968, Jean Monnet a anunţat de-
cizia Comitetului de a invita trei dintre
partidele politice britanice importante să
adere ca membri deplini. Mai mult, el a
afirmat direct că partidele politice şi uni-
unile comerciale care au constituit Comi-
tetul au fost “desemnate să paveze
drumul intrării Britaniei în Comunitatea
Europeană cât mai curând posibil”.

Fapt necunoscut poporului britanic este
că membru al Comitetului Executiv, al co-
mitetului cu cea mai mare vechime, a fost
germanul Kurt Georg Kiesinger, care a
stat din ianuarie 1956 până în mai 1965.
Kiesinger fusese membru al partidului na-
zist (numărul său de membru în partidul
nazist NSDAP a fost 2633930) şi lucrase în
timpul celui de-al doilea război mondial la
divizia de propagandă radio a ministrului
de externe nazist3. Mai târziu a devenit
cancelar al Germaniei  de vest, post pe
care l-a deţinut între 1966-1969.

Other notable members of the Committee had included the Italian
Aldo Moro, its political secretary between May 1959 and December
1962. Leading up to WWII, Moro had been a member of the Fascist
University Organization (Gioventù Universitaria Fascista), a group
sponsored by Mussolini's Fascist Party. Moro eventually became
Prime Minister of Italy, a post he held twice, from 1963 to 1968,
and from 1974 to 1976.

Jean Monnet,un carac-
ter agresiv care nu a
fost niciodată ales pen-
tru o funcţie publică în
cadrul unor alegeri de-
mocratice, a fondat Co-
mitetul de Acţiune
pentru Statele Unite ale
Europei în 1955. Toate
marile partide politice
britanice au devenit
membre ale acestui co-
mitet care a jucat un rol
cheie în atragerea Brita-
niei în Bruxelles UE.

3 New York Times, March 10, 1988. 
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Uimitor totuşi, în ciuda faptelor descrise
mai sus, este că liderii celor trei partide
britanice au răspuns extrem de pozitiv in-
vitaţiei lui Monnet. Primul ministru Harold
Wilson, de exemplu, în numele Partidului
Laburist conducător, a scris că “Scopurile
Comitetului de Acţiune sunt în strânsă
conformitate cu cele la care subscrie Par-
tidul Laburist”. El a adăugat că a fost bu-
curos să accepte invitaţia ca Partidul
Laburist să adere la Comitet ca “membru
deplin”. Wilson a numit trei membri ai
partidului – George Brown, Walter Padley
şi Michael Stewart – ca reprezentanţi ai
săi.

Anthony Barber, preşedinte al Partidului
Conservator, a răspuns într-o manieră po-
zitivă similară spunând că după consultă-
rile cu colegii săi acceptă cu mare plăcere
invitaţia şi că partidul său va preţui calita-
tea de membru. Barber de asemenea a
numit trei membri ai partidului său pen-
tru a-l reprezenta - Mr. Reginald Maud-
ling, lider adjunct al partidului; Sir Alec
Douglas-Home, purtător de cuvânt în afa-

ceri externe şi Mr. Sel-wyn Lloyd, fost secretar extern şi cancelar al
ministerului de finanţe.

Jeremy Thorpe, lider al Partidului Liberal,  a fost la fel de entuziast,
spunând că va adera la Comitetul de Acţiune cu “mari speranţe”.
El a adăugat că sfera cooperării trebuie să fie “lărgită astfel încât
să includă diplomaţia şi apărarea şi mari părţi din politica culturală
şi socială”.

Membrul cu cea mai
mare vechime în Comi-
tetul Executiv al Comi-
tetului de Acţiune
pentru Statele Unite ale
Europei a fost germa-
nul Kurt Georg Kiesin-
ger. Fost membru al
partidului nazist, Kie-
singer a lucrat în timpul
celui de-al doilea război
mondial la divizia de
propagandă radio a mi-
nistrului de externe
nazist. (credit imagine:
Wikipedia)
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Ca rezultat, participanţii la cea de-a 14-a sesiune a Comitetului, care
a avut loc la 11 martie 1969, a inclus membri ai celor trei partide po-
litice britanice majore, care au participat nu ca indivizi, ci ca repre-
zentanţi numiţi ai partidului lor. Întâlnirea a avut loc la Londra şi a
fost un moment cheie pentru atragerea Britaniei în Bruxelles UE.

Întâlnirile Comitetului de Acţiune pentru Statele Unite ale Europei
au început din anul 1960 şi s-au încheiat numai după 1973 când
Marea Britanie a aderat la Comunitatea Economică Europeană.

Trecerea valutei britanice la sistemul zecimal – 
primul pas către fărâmiţarea lirei

Pentru proiectanţii Bruxelles UE, un pas cheie în asigurarea faptului
că statele membre nu vor putea părăsi blocul era crearea unei va-
lute unice europene, euro. Raţiunea din spatele acestui fapt a fost
simplă: sfărâmarea valutei unei naţiuni şi supunerea ei controlului
unei bănci centrale controlate de Cartel reduce o ţară autonomă la
un simplu stat constituent al unui superstat sub control corporatist.

Înaintea creării euro, sistemul monetar al celor şase ţări fondatoare
ale Bruxelles UE foloseau valute bazate pe subunităţile unei sute,
ca atare, în mod evident s-au decis că va-
luta unică paneuropeană va folosi de ase-
menea sistemul zecimal.

Totuşi, dat fiind faptul că valuta brita-
nică, lira sterlină – cea mai veche valută
din lume care încă se utilizează, era ba-
zată până în 1971 pe subunităţi de 240,
armonizarea cu sistemele zecimale ale
celor şase ţări fondatoare era necesară
înainte ca poporul britanic să fie con-
strâns să se descotorosească de liră şi să
accepte valuta unică  paneuropeană cu
diviziuni de 100.

Valuta britanică, lira
sterlină, este cea mai
veche valută din lume
care încă se utilizează.
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Astfel s-a născut ceea ce a ajuns să fie cunoscut ca “decimalizarea”
monedei britanice.

Anunţul că Britania avea să “devină zecimală” s-a făcut la 1 martie
1966 de către cancelarul ministerului de finanţe de atunci, James
Callaghan, care a descris-o ca pe o decizie “istorică şi la momentul
potrivit”. Deşi motivele reale din spatele schimbării nu au fost nicio-
dată pe deplin revelate poporului britanic, Callaghan a recunoscut
public că “mari zone” din industrie, comerţ şi bănci au tras concluzia
că aceasta va fi în beneficiul economiei4. Nu mai e nevoie să spunem
că raţionamentul precis al lui Callaghan cu privire la motivul pentru
care sistemul monetar cu diviziuni de 240 ar fi tras înapoi economia
britanică, nu a fost explicat niciodată. În ciuda acestui lucru, noua
valută zecimală a mers înainte, fiind lansată la 15 februarie 19715.5

Edward Heath – omul care a livrat Britania la Bruxel-
les UE

Britania a aderat la UE în ianuarie 1973 sub primul ministru Edward
Heath, un om care a nutrit mult timp dorinţa de a lega ţara la o fe-
deraţie europeană. În discursul său parlamentar inaugural susţinut
la 26 iunie 1950 la intrarea în British House of Commons, Heath a
chemat deschis guvernul să adere la Planul Schuhman. Prezentat
de către ministrul de externe francez Robert Schuman doar cu o
lună înainte ca Heath să devină membru al parlamentului britanic,
Planul Schuman a dus în final la crearea Bruxelles UE.

4 Britania trece la sistemul zecimal în 1971. BBC News.
4 D-Day livrează noua monedă UK. BBC News.
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Heath era bine conectat cu elita Cartelu-
lui, participând la întâlnirile Grupului Bil-
derberg în 19766 şi participant la
întrunirile Comisiei Trilaterale Rockefeller
în 19807. Deţinând postul de prim minis-
tru britanic între 1970-1974, a fost de ase-
menea prieten cu preşedintele şi
directorul executiv al companiei de medi-
camente Glaxo, Sir Austin Bide – omul des-
cris de ziarul britanic independent ca fiind
“principalul responsabil de transformarea
Glaxo dintr-o companie bine cunoscută
datorită hranei pentru copii într-o forţă
mondială în industria farmaceutică”8.
Surprinzător, să notăm faptul că Bide, în
timp ce lucra pentru Glaxo pe parcursul
celui de-al doilea război mondial, se ocupa
cu vitaminele şi penicilina şi era de aseme-
nea responsabil pentru patente9.

Un alt prieten apropiat al lui Heath a fost Eric Roll, care a devenit
mai târziu Baron Roll of Ipsden şi membru al Camerei Britanice a
Lorzilor. Roll era de asemenea un participant frecvent la întâlnirile
de la Bilderberg şi membru al puternicului comitet de conducere al
grupului10.

Dar Bide şi Roll nu au fost în nici un caz doar asociaţi controversaţi
ai lui Heath. După ce preşedintele francez Charles de Gaulle a interzis
prin veto intrarea Britaniei în Bruxelles UE în anii 1960, Heath a invi-
tat pe fostul avocat nazist Walter Hallstein, pe atunci Preşedinte al
Comisiei Europene, la Chequers, reşedinţa sa prim-ministerială, pen-
tru a examina de ce intrarea a eşuat11. Această vizită a fost una din-
tre multele pe care Hallstein le-a făcut la Chequers în timpul
mandatului lui Heath ca prim ministru. În spatele scenei, în timpul

Edward Heath, prim
ministru britanic între
1970-1974, a fost bine
conectat cu elita Carte-
lului şi a livrat Britania
în mâinile Bruxelles UE
în 1973.

6 The Daily Collegian. Septembrie 9, 1976. 7 1980 Trilateral Commission Plenary. 
8 Sir Austin Bide: Industriaş care a transformat Glaxo într-o forţă mondială şi apoi 
s-a confruntat cu Thatcher la British Leyland. The Independent; Sâmbătă 24 Mai
2008. 9 Sir Austin Bide: După succesul de la Glaxo, a eşuat la British Leyland. The
Guardian. Joi 5 iunie 2008.
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deceniului care a sfârşit cu aderarea Britaniei la UE în 1973, Hallstein
şi Heath s-au întâlnit în  multe ocazii şi au colaborat strâns împreună.

În recunoaşterea acestei relaţii strânse de
colaborare, Hallstein chiar a contribuit la
prefaţa ediţiei germane a cărţii lui An-
drew Roth din 1973, ‘Edward Heath -
Un om pentru Europa’.12 De aici, pe cont
propriu, este clar că Hallstein l-a folosit pe
Heath ca barometru pentru determinarea
temperaturii politice dinaintea întâlnirilor
şi negocierilor oficiale  asupra solicitărilor
Britaniei de a adera la blocul UE. Promi-
ţând să fie de partea lui Heath ca să for-
ţeze aderarea Britaniei, este la fel de clar
că Hallstein era hotărât că ţara trebuie să
adere la Bruxelles UE indiferent de orice
opoziţie a poporului britanic. De aceea
este notabil faptul că Hallstein a rezumat
rolul lui Heath în livrarea Britaniei în mâi-
nile Bruxelles UE declarând direct că “Suc-
cesul acestei bătălii a fost într-o proporţie
decisivă, victoria sa”.

Heath şi-a pierdut puterea în 1974 în fa-
voarea Partidului Laburist al lui Harold Wilson, al cărui manifest elec-
toral a promis să acorde cetăţenilor britanici un referendum dacă
Britania ar trebui să rămână în Piaţa Comună în termenii renegociaţi
sau să o părăsească total.

În campania care a precedat referendumul, care a avut loc la 6
iunie 1975, omul de afaceri milionar  Alastair McAlpine, care a de-
venit mai târziu trezorier pentru Partidul Conservator al lui Heath,
a acţionat ca un trezorier de campanie pentru “Da”. Vorbind pen-

Fostul avocat nazist
Walter Hallstein l-a  în-
tâlnit în multe ocazii pe
primul ministru britanic
Edward Heath şi au co-
laborat strâns îm-
preună. Hallstein i-a
promis lui Heath să fie
de partea lui în forţarea
calităţii de membru Bru-
xelles UE a Britaniei.

10 Camera Britanică a Lorzilor, Registrul Intereselor Lorzilor, 11 Heath şi oamenii lui
Heath Andrew Roth. Pub. Routledge & Kegan Paul, 1972. p169.

12 Edward Heath - Ein Mann für Europa. Andrew Roth. Translated by Heinrich Gott -
wald. Pub. Böhlau-Verlag, Köln, 1973.
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tru ziarul Independent în iunie 2005, McAlpine a recunoscut că
“băncile şi marile companii industriale au investit mari sume de
bani” pentru “Da”.

The Independent a descris de asemenea cum, conform unui orga-
nizator al campaniei “Da”, Caroline de Courcey Irlanda, pentru „Da”
s-au acordat beneficii suplimentare în bani din partea Comisiei Eu-
ropene, a cărei finanţare a fost folosită pentru un avion cu reacţie
de tip charter cu de 100 al British Caledonian Airlines pentru a trans-
porta 1000 vorbitori pro-europeni la instructajele oferite de euro-
craţii de nivel înalt. În mod revelator, de Courcey Irlanda a
considerat banii ca pe “un fel de dispensă specială” din partea Co-
misiei13.

În faţa întrebării din referendum, "Credeţi că Regatul Unit trebuie
să rămână în Comunitatea Europeană (Piaţa Comună)?”, finanţa-
rea masivă din partea corporaţiilor şi a Comisiei Europene pentru
“Da” a asigurat că peste 67% din electorat a votat pentru. După
vot, Heath a recunoscut că “a muncit 25 de ani pentru asta”14 .

Până în ziua de astăzi, votul din 1975 a rămas singurul referendum
de care a avut parte poporul britanic în problema Europei.

13 Cum ne-au vorbit în aderarea la Europa. The Independent. Sâmbătă 4 iunie 2005.
14 Marea Britanie îmbrățișează Europa în referendum. BBC News.
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Va lupta poporul britanic să-şi păstreze libertatea şi
independenţa?

Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aproape tot ceea
ce Goering comandantul Luftwaffe german în timpul celui de-al
doilea război mondial – a încercat să obţină din partea Cartelului,
este pe punctul de a se îndeplini. Ca atare, marea pierdere de vieţi
omeneşti şi sacrificii care au avut loc pentru a depăşi lăcomia cor-
poratistă care a dus la cele două războaie mondiale vor fi fost în
zadar, dacă poporul britanic nu este pregătit să lupte pentru a-şi
menţine libertatea şi independenţa.

De aceea este clar că, deşi Britania a fost în mod constant de partea
corectă în bătăliile globale împotriva Cartelului Petrolului şi Medi-
camentelor, dacă poporul 
său nu luptă acum împotriva Bruxelles UE şi a acaparării ţării lor de
către acesta, toate lucrurile pentru care au luptat părinţii şi bunicii
lor în trecut vor fi pierdute.
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Dar tu?
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Dar apărarea

democraţiei în

ţara ta?
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Cine este cine în
“Bruxelles UE”



În acest capitol prezentăm scurte note biografice ale persoanelor
pe care am ales să le menţionăm în această carte. Lista reprezintă
o selecţie arbitrară iar numele sunt prezentate în ordine alfabetică.

Selecţia de persoane prezentată nu a fost făcută pentru a implica
vreo afiliere comună la o anumită organizaţie sau un anumit par-
tid. Numitorul comun al acestor persoane este acela că au servit,
fie în trecut fie în prezent, ca acţionari politici şi economici ai Car-
telului Produselor Chimice, Petrolului şi Medicamentelor.
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Cine este cine în “Bruxelles UE”



Hermann Josef Abs a fost una dintre fi-
gurile cheie ale economiei Germane de
la sfârşitul anilor 1930 şi până în anii
1970. 

• Începând din 1940, Abs a fost membru al consiliului de supervizare
al IG Farben cu specializarea principală pe tranzacţii financiare.

• În funcţia sa principală ca membru al consiliului director al celei
mai mari bănci germane “Deutsche Bank”, zona sa de expertiză
a fost să îi asigure locul cel mai de top în ţările europene ocupate. 

• Abs a fost de asemenea membru al comitetului de supervizare
al multor altor companii care au avut legătură cu ocupaţia ger-
mană în Europa de est.

• 80% din toate tranzacţiile financiare făcute în cursul înfiinţării
complexului industrial de la Auschwitz construit de IG Farben
au fost gestionate de Deutsche Bank şi au trecut prin mâinile
lui Abs.

• Abs a fost conducătorul delegaţiei germane la “Acordul asupra
datoriei externe a Germaniei” din 1953, care s-a încheiat cu plăţi
relativ scăzute pentru datoriile Germaniei după primul şi al doi-
lea război mondial, inclusiv pretenţiile ulterioare ridicate de aso-
ciaţiile victimelor. 

• Abs a fost direct implicat în exproprierea companiilor evreieşti
în Germania şi ţările ocupate.

Cine este cine în “Bruxelles UE”
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Abs, Hermann Josef 
(*1901 †1994)
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• După război, Abs a fost închis pentru o scurtă perioadă de timp,
dar s-a întors repede la treabă, stabilind contacte cu forţele de
ocupaţie britanice şi americane. 

• Înainte de a-şi relua vechea slujbă la Deutsche Bank, Abs a fost
conducătorul “Kreditanstalt für Wiederaufbau” (corporaţia de
împrumut pentru reconstruirea Germaniei) şi consilier financiar
pentru > Konrad Adenauer. Astfel el a fost implicat activ în re-
vitalizarea economiei Germaniei.

• În anii1960, Abs a fost membru în comitetele de supervizare a
30 de companii – lucrând ca preşedinte al consiliului pentru 20
de companii – putere fără asemănare.
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Konrad Adenauer, primul cancelar al
Germaniei postbelice, şi-a folosit pentru
puterile pentru a aduce înapoi la putere
mai mulţi foşti acoliţi ai partidului nazist.

• După ce şi-a pierdut postul de primar al oraşului Köln în 1933,
Adenauer a contactat politicienii nazişti de rang înalt în august
1934 şi şi-a oferit serviciile mişcării naziste. Ca urmare, a fost plă-
tit de guvernul nazist.

• În negocierile care au avut loc cu forţele de ocupaţie din 1949,
Adenauer a făcut toate eforturile să împiedice desfiinţarea la-
boratoarelor care aparţineau fostei companii Bayer.

• În timpul stăpânirii sale de 14 ani, Adenauer a readus în mod
strategic la putere în poziţii guvernamentale, pe criminalii na-
zişti. Alţii au fost ajutaţi să obţină eliberarea din închisoare şi
să-şi recâştige poziţiile corporatiste. 

• Unul dintre aceşti criminali nazişti a fost > Hans Globke, pe care
Adenauer l-a angajat pe post de Consilier pentru Securitate Na-
ţională.

• Un alt exemplu a fost > Walter Hallstein, pe care Adenauer l-
a ajutat să se stabilească ca arhitect cheie al structurii “Bruxel-
les UE” şi primul preşedinte al aşa numitei “Comisii Europene”.

• In 1956, Adenauer a fondat serviciul secret german “Bundes-
nachrichtendienst“ (BND). Conducătorul BND şi un mare număr
al angajaţilor săi au fost recrutaţi dintre foştii membri ai echipei
SS şi Gestapo.

Adenauer, Konrad
(*1876 †1967)

Informaţii suplimentare: GB5KA364
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Otto Ambrosa fost membru al comitetu-
lui executiv al IG FARBEN între 1938 şi
1945.

• Ambros a supravegheat alegerea loca-
ţiei fabricii / lagărului de concentrare IG
Auschwitz ca manager de operaţiuni.

• Între 1940 şi 1945, Ambros a fost consilier pentru conducătorul
biroului “Vier-jahresplan” (Planul pe Patru Ani) > Carl Krauch,
şi şef al departamentului său pentru “Cercetare şi Dezvoltare”.

• Ambros a fost numit ca “Wehrwirtschafsführer” (lider de indus-
trie militară) responsabil pentru folosirea armei chimice. El per-
sonal a susţinut în faţa lui Adolf Hitler utilizarea substantelor
neurotoxice de lupta Sarin şi Tabun.

• Ambros a dezvoltat în cadrul IG Farben, armele chimice precum
Sarin-ul în 1939 şi Soman-ul în 1944.

• La procesul de la  Nürnberg împotriva IG Farben, Ambros a fost
făcut răspunzător pentru crimele comise în timpul celui de-al
doilea război mondial. A fost găsit vinovat de “sclavagism” şi
condamnat la opt ani în închisoare.

• In 1952, a fost eliberat din închisoare fără să-şi fi ispăşit toată
pedeapsa. Ulterior a fost angajat pe post de consilier al lui >
Konrad Adenauer şi al diferitelor companii de medicamente.

Ambros, Otto 
(*1901 †1990)

Informaţii suplimentare: GB5OA882
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Rudolf Augstein, publicist al revistei de
noutăţi “Der Spiegel” a fost unul dintre
cei mai importanţi jurnalişti ai Germaniei
postbelice.

• Augstein şi-a folosit influenţa pentru a distrage atenţia publi-
cului de la responsabilitatea naziştilor pentru incendiul în care
a ars Parlamentul german, Reichstag, în 1933. Mitul focului pus
de Marinus van der Lubbe, care a fost considerat ca fiind sin-
gurul vinovat, a fost scris în serii de articole în Der Spiegel.

• Augstein a folosit experienţa foştilor oficiali SS şi Gestapo pen-
tru a pune la punct un sistem de “jurnalism de investigaţie” cu
scopul de a influenţa politica Germaniei postbelice.

• Trimiterea lui Augstein la închisoare în 1962, ca urmare a aşa
numitei “Afaceri Spiegel”, a fost folosită ca propagandă pentru
a-i permite să fie perceput de public ca simpatizant “de aripă
stângă”. De aceea nu este surprinzător că ulterior Der Spiegel
a început să fie văzut ca un apărător al libertăţii presei.

• Augstein de asemeea a pus în mod selectiv ofiţeri nazişti de
rang înalt în poziţii de conducere ale echipei sale editoriale:

Wilfried van Oven, ofiţer personal de presă pentru Minis-
terul Nazist al Propagandei, Josef Goebbels, a devenit co-
respondent pentru America de Sud – ales personal de către
Augstein care i-a semnat cardul de presă.Rudolf Augstein,
publicist al revistei de noutăţi “Der Spiegel” a fost unul din-
tre cei mai importanţi jurnalişti ai Germaniei postbelice.

Augstein, Rudolf
(*1923 †2002)
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Paul Carell, fost ofiţer de presă al Ministerului Afacerilor Ex-
terne din al doilea război mondial > Joachim von Ribben-
trop, scria regulat în revista lui Augstein.

Georg Wolff, un demnitar cu rang înalt în Biroul Principal
de Securitate al Reich-ului a fost angajat de Der Spiegel la
începutul anilor 1950 şi eventual a devenit editor şef ad-
junct în anii 1960.

Horst Mahnke, un alt demnitar cu rang înalt în Biroul Cen-
tral al Securităţii Reich-ului a fost conducătorul departa-
mentului de externe al Der Spiegel. Mahnke a scris mai
târziu şi pentru Axel Springer > Axel Springer.

Karl-Friedrich Grosseun demnitar cu rang înalt în ministerul lui
Ribbentrop a devenit şeful biroului Der Spiegel de la Berlin.

Erich Fischer, şeful unui departament din ministerul lui Go-
ebbels, a devenit manager de publicaţii în biroul Der Spiegel
din Düsseldorf.

Rudolf Diels, primul conducător al Gestapo, a fost angajat
pentru a scrie o serie de articole despre poliţia sa secretă
care muşamaliza rolurile unor foşti colegi, activi încă în Ger-
mania postbelică. În 1933, Diels – pe atunci însărcinat cu
Gestapo-ul era principalul anchetator al lui Marinus van der
Lubbe în ce priveşte incendiul de la Reichstag.

Informaţii suplimentare: GB5RA733
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Martin Bangemann, politician german,
a fost membru al Comisiei Europene
între 1989 şi 1999.

• În timpul primului său mandat în Comisia Europeană, între 1898
şi 1995,  Bangemann a servit ca şi Comisar Pentru Piaţa Internă
şi Afacerile Industriale.

• Pe post de comisar, Bangemann a intrat în încurcătură în anii
1990 când a luat bani buni pentru contractele de reprezentare
– deşi acest lucru era în interzis comisarilor.

• Bangemann a fost de asemenea acuzat de abuz de autoritate
când a cerut şoferului de pe limuzina Comisiei să vina după el,
până în sudul Franţei, unde urma să-l întâlnească la iahtul său.

• Bangemann a fost comisar UE pentru Afaceri Industriale, Teh-
nologia Informaţiilor şi Telecomunicaţiilor în timpul Comisiei
Jacques Santer. În 1999, a fost implicat într-un scandal de
fraudă şi a fost obligat să demisioneze împreună cu întreaga
comisie Santer.

• La doar câteva săptămâni după demisia Comisiei Santer, Ban-
gemann a fost numit în consiliul director al companiei spaniole
de telecomunicaţii Telefonica. UE a intentat un proces în 1999
din cauza posibilelor conflicte de interese. Procesul a fost aban-
donat ulterior, când Bangeman a fost de acord să nu înceapă
să lucreze pentru Telefonica înainte de 2001.

Bangemann, Martin
(*1934)

Informaţii suplimentare: GB5MB824



230

Frits Bolkestein e fost comisar european
pentru Piaţa Internă & Servicii între 1999
şi 2004.

• În 1996, Bolkestein, care în acel mo-
ment era conducător al parttidului de gu-
vernîmânt VVD din Olanda, a încercat să

convingă ministrul olandez al sănătăţii Elst Borst să includă pe lista
de compensare operată de serviciul olandez pentru sănătate, un
medicament pentru scăderea colesterolului. Medicamentul, Co-
zaar, era comercializat de Merck, Sharp & Dome, unde Bolkestein
era pe atunci director. Conform programului de ştiri Netwerk, Bol-
kenstein l-a forţat pe Borst să reducă limita de compensare pentru
Zocor, un alt medicament al Merck, Sharp & Dome.

• În timpul în care a fost comisar european pentru Servicii pe
Piaţă Internă, Bolkestein a proiectat “Directiva asupra serviciilor
din piaţa internă”. Aşa numita “Directivă Bolkenstein” avea
rolul de a crea o singură piaţă pentru servicii, esenţialmente în
spiritul planurilor proiectate de avocatul nazist Walter Hallstein.

• In 2001, Bolkestein a refuzat să acţioneze după ce europarlamen-
tarii ceruseră comisiei să investigheze acuzaţiile asupra conturilor
nedeclarate păstrate la Clearstream, o divizie a prestatorului de
servicii financiare Deutsche Börse. Cu cinci ani mai târziu, în 2006,
purtătorul de cuvânt EU Paul van Buitenen – care făcuse deja pu-
blic scandalul Comisiei Santer în 1996 – a declarat că Bolkestein
era membru al consiliului consultativ al băncii ruseşti “Bank Me-
natep“.

Bolkestein, Frits 
(*1933)
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“Bank Menatep” fusese deja acuzată de Harlem Désir, un euro-
parlamentar francez, de menţinerea unui cont secret nedeclarat
la Clearstream – astfel că se pot ridica întrebări cu privire la refuzul
lui Bolkestein de a întrerprinde o acţiune împotriva Clearstream.

• Bolkestein a lucrat pentru compania petrochimică Royal Dutch
Shell între 1960-1975.

Informaţii suplimentare: GB5FB421
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Carl Bosch a fost preşedinte al comitetului
de supervizare al IG Farben din 1931
până la moartea sa.

• In 1910, împreună cu Fritz Haber,
Bosch a dezvoltat un proces de produ-
cere a amoniului în mari cantităţi pentru

a fi utilizat în producţia substanţelor explozibile. Aceasta a des-
chis calea pentru monopolul extrem de profitabil al amoniului
pentru compania Bosch, BASF şi mai târziu G Farben.

• In 1918, Bosch a fost consultant economic al guvernului german
la negocierile de pace care au urmat primul război mondial.
Contrar intenţiilor iniţiale ale puterilor învingătoare de a dez-
membra toate facilităţile de producţie chimică, Bosch a ajuns
la un acord de salvare al fabricilor. În schimb, forţele aliate au
obţinut informaţii secrete despre industria coloranţilor şi pro-
cesul Haber-Bosch pentru producerea amoniului.

• După constituirea IG Farben în 1925, Bosch a devenit preşedin-
tele consliului director al acesteia.

• În 1931, după moartea lui > Carl Duisberg, Bosch a devenit pre-
şedintele comitetului de supervizare al Farben. El a deţinut
această înaltă poziţie până la moartea sa în 1940.

• In 1937, Bosch a fost numit preşedinte al Societăţii Kaizer Wil-
helm, organizaţia umbrelă pentru Institutul Kaizer Wilhem şi
unul dintre vârfurile de lance ale cercetărilor ştiinţifice neetice
desfăşurate în timpul perioadei naziste. Societatea era fondată
cu bani publici şi privaţi. Finanţatorii privaţi îi includeau pe IG
Farben şi Rockfeller Foundation.

Bosch, Carl
(*1874 †1940)

Informaţii suplimentare: GB5CB992
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Werner Daitz a fost unul dintre avocaţii
de frunte ai teoriei “Marii Sfere” Naziste
a unei Europe sub controlul Germaniei.

• Werner Daitz a studiat chimia tehnică şi a lucrat timp de 10 ani
ca director general al “Schön & Co.“ Mai târziu fabrica a devenit
parte componentă a IG Farben.

• În 1916, Daitz a fost primul care a introdus termenul de “Co-
munitate Economică Europeană”. După patruzeci de ani acest
termen a fost utilizat de succesorii săi pentru a descrie înainte-
mergătorul Uniunii Europene.

• Tot cam pe atunci Daitz începea publicarea de articole şi cărţi
despre problemele economice şi sociale, cu focalizare principală
pe o piaţă economică europeană mai mare sub conducerea
Germaniei naziste.

• In 1931, Daitz a devenit membru al echipei de management
al partidului nazist al lui Hitler din partea Reich-ului, responsa-
bil cu problemele economice.

• După 1933, Daitz a fost membru al Reichstag pentru partidul
nazist.

• În 1933, Daitz a devenit şef al biroului pentru probleme speciale
şi mai târziu al celui de afaceri externe din partidul nazist. Biroul
de afaceri externe a fost unul dintre principalele think-tanks
ideologice naziste şi era condus de Arnold Rosenberg, unul din-

Daitz, Werner
(*1884 †1945)



234

tre specialiştii de excepţie ai propagandei pe probleme externe
ai lui Hitler.

• In 1939, Daitz a întemeiat Societatea pentru Planificare Econo-
mică Europeană şi Macroeconomie, care a fost finanţată de bi-
roul de afaceri externe al partidului nazist.

• O ramură directă a Societăţii pentru Planificare Economică Euro-
peană şi Macroeconomie a fost Institutul Central de Cercetare
pentru Ordine Economică Naţională şi Economia Sferei Mai Mari
care a fost condus de > Arno Soelter.

Informaţii suplimentare: GB5WD198
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Étienne Davignon este un fost Comi-
sar European. În prezent el este Preşe-
dinte al Bilderberg Group şi membru
în consiliul director al companiei far-
maceutice Gilead.

• Davignon a fost Comisar UE pentru Pieţe Industriale, Uniunea
Vămilor şi Afaceri Industriale, în timpul Comisiei Jenkins între
1977 şi 1981 şi între 1981 şi 1985 a fost Comisar UE pentru Afa-
ceri Industriale şi Energie în timpul Comisiei Thorn.

• Davignon este membru al Comisiei Trilaterale.

• Din 1989 până în 2001 Davignon a fost preşedinte al Companiei
belgiene Société Générale de Belgique.

• Din 1990, Davignon a devenit membru în consiliul director al
companiei farmaceutice Gilead Sciences – aceeaşi companie
pentru care a lucrat şi fostul Secretar al Apărării SUA Donald
Rumsfeld ca membru al consiliului director şi preşedinte al con-
siliului de administraţie.

• In 2005, Davignon a devenit preşedintele enigmaticului Grup
Bilderberg, ale cărui întâlniri clandestine se ţin în spatele uşilor
închise, departe de opinia publică şi la care se poate participa
numai pe bază de invitaţie din partea ultra-elitei bogate şi pu-
ternice a lumii din aristocraţie, politică, afaceri, sistem bancar şi
jurnalişti.

Davignon, Étienne
(*1932)

Informaţii suplimentare: GB5ED424



Franco Frattini este actualul Ministru de
Externe al italiei şi fost Comisar Euro-
pean.

• Numit la Comisie în 2004, alegerea lui Frattini a fost imediat
pusă în controversă cu acuzaţiile conform cărora el ar fi fost
Francmason.

• In 2008, Frattini a anunţat planuri de amprentare şi scanare a
tuturor vizitatorilor care trec graniţele UE. În anul următor a
devenit obligatoriu pentru toate paşapoartele UE noi să includă
amprentă digitală şi fotografie. Începând din 2011, toţi cetăţe-
nii non-UE care vor solicita o viză UE vor fi obligaţi să-şi dea de-
taliile biometrice.

• Asociaţi ai lui Frattini, cum ar fi Primul Ministru Italian Silvio Ber-
lusconi, au fost acuzaţi de legături cu Francmasoneria şi Mafia.
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Frattini, Franco
(*1957)

Informaţii suplimentare: GB5FF666

Capitolul 6



237

Cine este cine în “Bruxelles UE”

Hans Globke a lucrat la legile naziste ale
Holocaustului şi a fost “eminenţa cenu-
şie” din spatele primului cancelar ger-
man postbelic, Konrad Adenauer.

• Globke a studiat dreptul şi ştiinţele politice înainte de a adera
la serviciul civil prusac şi mai târziu german.

• In 1929, Globke a devenit consilier administrativ al Ministrului
Prusac de Interne.

• După incendiul de la Reichstag, Globke s-a implicat în scrierea
Actului de Activareşi a Actului de Dizolvare a Prusiei. Ulterior el
a fost transferat la Ministerul de Interne German.

• Globke a câştigat o reputaţie de expert în probleme rasiale. El
a lucrat la “Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
über die Änderung von Familiennamen und Vornamen“ (A
doua reglementare pentru intrarea în vigoare a legii asupra
schimbării numelor şi prenumelor).

• Legile şi reglementările la care a lucrat Globke în cadrul Minis-
terului de Interne au jucat un rol substanţial în pavarea drumu-
lui către legile rasiale de la Nürnberg.

• In 1936, Globke a fost coautor al comentariului asupra legilor
rasiale de la Nürnberg.

• În timpul celui de-al doilea război mondial, Globke a jucat un
rol esenţial în transferarea legilor naziste ale Holocaustului, în
teritoriile europene anexate.

Globke, Hans
(*1898 †1973)
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• In Germania postbelică, Globke a devenit “eminenţa cenuşie”
din spatele primului cancelar vest-german, > Konrad Adenauer.
In acest rol, el a avut puteri imense în modelarea noii Germanii
şi a planurilor pentru “Bruxelles UE”.

Informaţii suplimentare: GB5HG188
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Hermann Göring a fost unul dintre po-
liticienii nazişti de frunte şi conducător
al Planului de Patru Ani condus de IG
Farben.

• Göring  a fost fiul primului Comisar al
Reich-ului Germaniei africane de sud

vest (astăzi Namibia).

• In primul război mondial, după ce iniţial a luptat în cadrul for-
ţelor terestre germane, s-a înrolat în forţele aeriene. În 1917
a devenit comandant de patrulă aeriană, iar în 1918 a fost
numit comandant de flotilă. Până la sfârşitul primului război
mondial, Göring avea rangul de căpitan.

• In 1922, în timp ce studia istoria şi economia la München, Gö-
ring l-a întâlnit pe Adolf Hitler la München. El a fost numit mai
întâi conducător al Sturmabteilung (SA). In 1928, a devenit
membru al parlamentului german din partea partidului nazist
şi, în al doilea mandat în parlament a devenit preşedintele
acestuia. Din această poziţie, Göring a jucat un rol crucial în
distrugerea democraţiei germane şi instituirea regimului dic-
tatorial nazist.

• In 1933, Göring a devenit Ministrul Aviaţiei Reich-ului şi a avut
responsabilitatea reconstruirii forţelor aeriene germane. Pen-
tru eforturile sale în această privinţă, Hitler l-a promovat iniţial
la cel mai înalt rang militar existent - “Generalfeldmarschall”
(Feldmareşal General) – înainte ca în final să creeze, în 1940,
un rang şi mai înalt – “Reichsmarschall” (Mareşal al Imperiului)
şi să-l numească pe Göring în această poziţie, prin decret.

Göring, Hermann
(*1893 †1946)

Cine este cine în “Bruxelles UE”
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• In 1936, Göring a fost numit Comisar Plenipotenţiar al Planului
de Patru Ani cu responsabilitatea de a pregăti forţele militare
germane pentru război în decurs de patru ani. > Carl Krauch,
care a încercat să obţină prin influenţă o astfel de poziţie, a
primit mai târziu un rol cheie în acest plan. Ulterior, cu ocazia
sărbătoririi unei zile de naştere, Göring i-a mulţumit lui Her-
mann Schmitz – preşedintele consiliului director al IG Farben
– pentru că l-a dat pe Krauch.

• In rolul său de conducător al Planului de Patru Ani, Göring era
responsabil de exploatarea economică a teritoriilor ocupate.
Faptul că milioane de oameni au murit prin înfometare era
considerat de Göring drept ceva “necesar”.

• In 1940, deşi Planul pe Patru Ani al lui Göring s-a extins, influ-
enţa sa în regimul nazist s-a diminuat. Hitler a început să fie
nemulţumit de Göring, care devenise dependent de morfină.
In 1942 sarcinile Planului de Patru ani au fost preluate în prin-
cipal de Ministerul de Armanent al lui Albert Speer.

• După încheierea războiului, Göring a fost inculpat în procesul
de la Nürnberg asupra criminalilor majori de război. În 1946
el a fost găsit vinovat de participarea la un plan comun sau
conspiraţie pentru înfăptuirea unei crime împotriva păcii; pen-
tru planificarea, iniţierea şi finanţarea războaielor de agre-
siune, crime de război şi crime împotriva umanităţii. A fost
condamnat la moarte prin spânzurare, însă s-a sinucis înainte
de executarea sentinţei.

Informaţii suplimentare: GB5HG322

Capitolul 6



241

Cine este cine în “Bruxelles UE”

Edward Heath a fost primul ministru britanic
între 1970 şi 1974. Britania a aderat la “Bruxel-
les UE” în ianuarie 1973 pe când era premier. 

• Heath avea de mult timp dorinţă să-şi lege
ţara de o federaţie europeană. În discursul său
parlamentar inaugural susţinut pe 26 iunie 1950

la intrarea  în Casa Comună Britanică a cerut în mod deschis guvernului să
adere la Planul Schuman. Prezentat de ministrul de externe francez Robert
Schuman doar cu o lună înainte ca Heath să devină membru al parlamen-
tului britanic, Planul Schuman a condus în ultimă instanţă la crearea Bru-
xelles UE.

• Heath a fost bine conectat cu elita Cartelului, participând la întâlnirile gru-
pului clandestin Bilderberg din 1976 precum şi la cele ale Comisiei Trilaterale
condusă de Rockefeller din 1980. A fost de asemenea prieten cu preşedin-
tele şi directorul executiv al companiei farmaceutice Glaxo, Sir Austin Bide.

• Un alt prieten apropiat al lui Heath a fost Eric Roll, care a devenit mai târziu
Baron Roll of Ipsden şi membru al Camerei Britanice a Lorzilor. Roll era de
asemenea un participant frecvent la întâlnirile Bilderberg şi membru al pu-
ternicului comitet de organizare al grupului.

• După ce preşedintele francez Charles de Gaulle a dat veto intrării Britaniei în
Bruxelles UE în anii 1960, Heath a invitat pe avocatul fost nazist Walter Hal-
lstein, pe atunci preşedinte al Comisiei Europene, la Chequers, reşedinţa sa
ca prim-ministru. Vizita a fost una dintre cele multe pe care Hallstein le-a făcut
la Chequers în timpul mandatului lui Heath ca  prim ministru. În culise, în tim-
pul deceniului care a culminat cu aderarea Britaniei la UE în 1973, Hallstein şi
Heath s-au întâlnit în numeroase ocazii şi au lucrat în strânsă cooperare.

• În prefaţa sa la ediţia germană a cărţii lui Andrew Roth din 1973 ‘Edward
Heath - Ein Mann für Europa’, Hallstein a rezumat rolul lui Heath ca fiind
acela de predare a Britaniei în braţele Bruxelles UE, declarând deschis că
“Succesul acestei bătălii a fost în mod decisiv victoria lui”.

Heath, Edward
(*1916 †2005)

Informaţii suplimentare: GB5EH388
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Max Ilgner a fost membru în consiliul di-
rector al IG Farben şi, prin toate scopurile
şi intenţiile, conexiunea principală între
guvernul nazist şi IG Farben.

• Ilgner s-a născut în industria chimică; tatăl său a lucrat pentru
BASF. După ce a frecventat Şcoala de Candidaţi la Ofiţeri Pru-
sacă la Berlin, Ilgner a studiat chimia, dreptul, metalurgia şi eco-
nomia politică.

• In 1924, Ilgner a fost director de achiziţii şi semnatar autorizat
pentru Cassella, prima companie care a produs medicamente
pentru chimioterapie.

• După ce Cassella a fuzionat cu IG Farben, Ilgner a devenit şeful
departamentului financiar central de la Berlin.

• În anii următori, Ilgner a pus la punct un sistem de manipulare
a guvernului nazist care a devenit cunoscut sub numele de “Sis-
temul Ilgner”. În birourile IG Farben de la Berlin, “Berlin NW7”
(departamentul de economie politică) condus de Ilgner, a fost
desemnat pentru a trata cu persoanele de contact ale repre-
zentanţilor guvernamentali.

• Departamentul economic condus de Ilgner din birourile IG Far-
ben de la Berlin era folosit pentru a spiona în ţările străine în
numele guvernului nazist. Rapoartele sale erau utilizate pe larg
în birourile guvernamentale.

• Ilgner  a făcut parte integrantă din aşa numitul “Cerc F” al lide-
rilor industriali. “Cercul F” se întâlnea în biroul lui Ilgner şi îl con-
silia pe Joseph Goebbels, ministrul cu propaganda al lui Hitler,
cu privire la problemele care priveau propaganda externă a in-
dustriei germane.

Ilgner, Max
(*1899 †1966)
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• Max Ilgner a fost numit conducător al industriei militare in
1938.

• O parte din responsabilitatea lui Ilgner în birourile din Berlin ale
IG Farben era să dezvolte strategii pentru stabilirea Marii Sfere
Economice Europene. În această privinţă el a reprezentat activ
IG Farben în forumul de afaceri central european – un grup de
interese al industriilor germane, băncilor şi asociaţiilor comer-
ciale, programat să cucerească piaţa central-europeană – ca vi-
cepreşedinte.

• Înainte de invazia armatei germane în Polonia, Ilgner a prezen-
tat guvernului nazist o listă a fabricilor care se doreau a fi asi-
milate de IG Farben. Această procedură a fost repetată ulterior
înainte de ocuparea nazistă a fiecărei noi ţări.

• Ilgner a fost arestat în 1945 de către armata SUA şi condamnat
la trei ani de închisoare pentru crime de război, crime împotriva
umanităţii prin jefuirea şi spolierea teritoriiilor ocupate şi aca-
pararea fabricilor.

Informaţii suplimentare: GB5MI444
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Helmut Kohl este fostul cancelar german şi lobby-ist
cu normă întreagă pentru industria farmaceutică.

• După cel de-al doilea război mondial, industriile
chimică şi farmaceutică au pregătit sistematic poli-
ticieni pentru cele mai înalte birouri guvernamen-
tale. Unul dintre aceştia a fost Helmut Kohl.

• Între1959 şi 1969, Kohl a fost lobby-ist cu normă întreagă pentru industria far-
maceutică la “Verband der Chemischen Industrie” (asociaţia industriei chimice).

• In 1969, Kohla devenit ministru-preşedinte al statului german Rhineland-Pala-
tinate, un stat puternic influenţat de industria farmaceutică.

• In 1982, Kohla acaparat cel mai înalt post al guvernului federal german – Cancelar
– printr-un aşa numit vot constructiv de neîncredere. Cartelul farmaceutic I-a îm-
pins pe Köhl de la un simplu membru al echipei BASF la o poziţie din coridoarele
centrale ale puterii.

• Kohla manifestat un interes deosebit în unificarea Europei. El a fost unul dintre
principalii arhitecţi ai Tratatului de la Maastricht şi al monedei Euro. Decizia de a
face Frankfurt biroul central al Băncii Centrale Europene a fost luată în principal
datorită influenţei sale.

• Timp de 16 ani, Helmut Kohla promovat interesele politice globale ale cartelului
din biroul de Cancelar al Republicii Federale Germane.

• In 1995, pe când Kohl era cancelar, s-a aflat că un traficant de arme dăduse o
serie de contribuţii nedeclarate Partidului Creştin Democrat al lui Kohl, CDU.
Scandalul a devenit şi mai mare în noiembrie 1999 când procurorii publici din
oraşul german Augsburg au emis un mandat de arestare pentru un fost trezo-
rier al CDU, care era acuzat de evaziune fiscală pentru omiterea declarării unei
donaţii din partea unui lobby-ist al industriei armatei. Investigatorii au aflat de
asemenea că banii nu fuseseră dintr-o plată unică şi că CDU folositse multă
vreme un sistem de conturi secrete pentru a primi donaţii. Totuşi, Kohla refuzat
în mod repetat să numească donatorii şi este Încă neclar cât de multe milioane
a primit partidul CDU în acest mod.

Kohl, Helmut
(*1930)

Informaţii suplimentare: GB5HK841
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Carl Krauch was chairman of the super-
visory board of IG Farben.

• Carl Krauch a studiat chimia şi a
început să lucreze pentru BASF în 1912.
A devenit manager al fabricii de amoniu

BASF din Merseburg în 1922.

• In 1929, Krauch a devenit conducător al noii ramuri IG Farben
“Hochdruck-Chemie” (chimie de înaltă-presiune) şi în 1934, a
devenit membru în consiliul director al IG Farben.

• Pe lângă funcţia lui de conducător al ramurii chimiei de înaltă-
presiune la IG Farben, Krauch a devenit de asemenea conducă-
tor al “Vermittlungsstelle Wehrmacht”, legătura dintre IG
Farben şi armata germană.

• In 1936, Krauch a devenit şeful departamentului de Cercetare
şi Dezvoltare în cadrul Biroului Planului de Patru Ani. Planul pe
Patru Ani era un departament guvernamental creat pentru a
pregăti Germania de război în decurs de patru ani. Înainte de
crearea acestui departament, Krauch a făcut lobby activ pentru
un departament de mobilizare pentru război.

• In 1938, Krauch a devenit Agent General pentru Probleme Spe-
ciale privind Produsele Chimice la Biroul Planului de Patru Ani.
Concentrarea sa specială a fost utilizarea largă a gazului otră-
vitor produs de IG Farben pentru războiul ce urma să înceapă.

• In 1939, Krauch a fost promovat la rangul de preşedinte al De-
partamentului de Expansiune Economică ce făcea parte din Pla-
nul pe Patru Ani.

Krauch, Carl 
(*1887 †1968)
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• In 1940, Krauch I-a urmat lui Carl Bosch în poziţia de preşedinte
al consiliului de supervizare al IG Farben. Totuşi, în plus faţă de
noua sa funcţie la Farben, Krauch a rămas activ în cadrul birou-
lui Planului pe Patru Ani.

• In 1948, Krauch a fost condamnat la Nürnberg la şase ani în-
chisoare pentru crime de război şi crime împotriva umanităţii
prin participarea la înrobire şi deportare în scopul muncii de tip
sclavagist.

• A fost eliberat în 1950 şi a devenit membru al consiliului de su-
pervizare al Chemische Werke Hüls AG, una din companiile for-
mate după dizolvarea IG Farben.

Informaţii suplimentare: GB5CK498
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Angela Merkel a devenit cancelar al Ger-
maniei în 2005 şi are conexiuni strânse
cu partea de lobby din industria chimică.

• Merkel a studiat fizica la universitatea din Leipzig din Germania
de Est între 1973 şi 1978. Mai târziu a susţinut doctoratul cu o
teză despre chimia cuantică. Între 1978-1990, Merkel a lucrat
şi studiat la Institutul Central de Chimie Fizică de la Academia
de Ştiinţe din Berlinul de Est.

• După reunificarea Germaniei, Merkel a fost aleasă ca membru
al parlamentului German Bundestag in 1990.

• In 1991, Merkel a devenit ministru pentru femei şi tineret în ca-
binetul lui > Helmut Kohl . Din1994 până în 1998, Merkel a lu-
crat ca Ministru pentru Mediu şi Siguranţă Nucleară. Ea a avut
o strânsă relaţie cu Kohl şi a devenit cunoscută drept “Kohls
Mädchen” (fetiţa lui Kohl). În 2000 Merkel I-a urmat lui Köhl la
conducerea partidului CDU.

• In 2005, Merkel a devenit cancelar al Germaniei. Într-un discurs
susţinut cu puţin înainte să fie aleasă, ea spunea “Poporul ger-
man nu are nici un drept la de democraţie şi economie liberă
de piaţă pe viitor” Este evident că Merkel a fost instruită de re-
prezentanţii cartelului.

• Unul dintre consilierii ei apropiaţi este directorul executiv al
BASF, Jürgen Hambrecht. În timpul celui de-al doilea război
mondial, BASF a fost unul din membrii cartelului IG Farben.

Merkel, Angela 
(*1954)

Informaţii suplimentare: GB5AM988
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Günther Oettinger a devenit Comisar
European pentru Energie în 2010

• In 1972, Oettinger a început să stu-
dieze dreptul şi economia la Universita-
tea din Tübingen. Din 1984 a lucrat ca

avocat la Ditzingen.

• Cariera sa politică a început în 1983 când a devenit preşedinte
al “Junge Union”, organizaţia de tineret a partidului conser-
vator conducător din statul său natal Baden-Württemberg.

• În timpul perioadei cât a prezidat Junge Union, Oettinger a fost
co-fondator al “Andenpakt”. “Andenpakt” era un grup informal
de poltiicieni care includea şi pe miniştrii-preşedinţi Roland Koch
(al regiunii Hesse) şi Christian Wulff (al regiunii Saxoniei de Jos),
foştii miniştri Matthias Wissmann şi Franz-Josef Jung, europar-
lamentarul Elmar Brok şi fostul preşedinte al parlamentului eu-
ropean, Hans-Gerd Pöttering.

• In 2005, Oettinger a devenit prim ministru al Baden-Württem-
berg. În timp ce era în funcţie Oettinger a prezentat un necro-
log în care a lăudat pe unul din predecesorii săi, avocatul nazist
Hans Filbinger. În loc să-l descrie pe Filbinger ca pe criminalul
nazist care a fost, Oettinger a încercat să-l prezinte ca pe un
oponent al regimului nazist.

• În ciuda aparentei încercări a lui Oettinger’s de a rescrie istoria
trecutului nazist al lui Filbinger, Angela Merkel a mers până la
a-l numi ca şi Comisar European al Germaniei, ceea ce a făcut
ca el să devină Comisar European pentru Energie în 2010. Poate
că totuşi nu surprinzător, lipsa de experienţă a lui Oettinger în
politica europeană şi problemele de energie globală a făcut ca
această numire a sa să fie foarte mult criticată.

Oettinger, Günther
(*1953)

Informaţii suplimentare: GB5GT422
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Carl Friedrich Ophüls a fost  avocat ger-
man.

• Ophüls a studiat economia şi dreptul înainte de a începe să lu-
creze pentru Ministerul German de Externe în 1923.

• Între 1925 şi 1931, Ophüls a lucrat pentru ambasada germană
de la Londra.

• După ce naziştii au acaparat puterea, Ophüls a lucrat ca jude-
cător pentru legea patentelor şi director de curte districtuală în
Frankfurt, Germania.

• In 1942, a primit un post de profesor la Universitatea din  Frank -
furt.

• După război, Ophüls a devenit consilier juridic al guvernului ger-
man pe probleme de integrare europeană. Între 1955 şi 1958,
a fost ambasadorul Germaniei în Belgia.

Ophüls, Carl Friedrich
(*1895 †1970)

Informaţii suplimentare: GB5CO266
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François-Xavier Ortoli a fost preşedintele
Comisiei Europene din 1973 până în
1977 şi Comisar UE între1977 şi 1984.

• Ortoli a devenit ministrul francez al economiei şi finanţelor în
1968, iar între 1969-1972 a fost ministrul dezvoltării ştiinţifice
şi industriale.

• Ortoli a devenit preşedinte al Comisiei UE în 1973, unde a lucrat
până în 1977. în următoarea comisie, sub Roy Jenkins, a fost
Comisar UE pentru Afaceri Economice şi Financiare.

• In 1983, Ortoli a participat la prima întâlnire a “Mesei Rotunde
Europene a Industriaşilor”, un grup influent de interese care
cuprindea, printre alţii, reprezentanţi de vârf din industria chi-
mică, petrochimică şi farmaceutică. Participanţii la întâlnirea la
care a participat şi Ortoli cuprindeau reprezentanţi de vârf ai
companiei petrochimice Shell, compania chimică/farmaceutică
Ciba-Geigy chemical/pharmaceutical şi compania chimică ICI.

• In 1984, direct după ultimul său mandat în Comisia UE, Ortoli a
fost numit preşedinte al Total, companie petrochimică franceză.

Ortoli, François-Xavier
(*1925 †2007)

Informaţii suplimentare: GB5FO552
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Anton Reithinger a fost conducător al de-
partamentului politico-economic al IG
Farben la Berlin. Departamentul său era
folosit pentru spionarea în ţările străine
în numele guvernului nazist iar rapoartele
acestuia erau utilizate pe larg în birourile
guvernamentale naziste.

• Anton Reithinger a fost şeful “Volkswirtschaftliche Abteilung”
(departament economic, Vowi) al IG Farben în birourile de la
Berlin NW7.

• Vowi lui Reithinger a fost utilizat pentru spionarea în ţările stră-
ine în numele guvernului nazist. rap Vowi was used to spy for
the Nazi government in foreign countries. Rapoartele Vowi
erau utilizate pe larg în birourile guvernamentale naziste şi de
aceea lăsau mult loc pentru manipulare.

Reithinger, Anton 
(*1898 - ? )

Informaţii suplimentare: GB5AR877

?
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Joachim von Ribbentrop a fost ministru
de externe german între 1938 şi1945. Cri-
minal de război, a fost condamnat şi
spânzurat în 1946 după procesul de la
Nürnberg.

• După ce a luptat pentru Germania în primul război mondial, în
timpul căruia a ajuns la gradul de locotenent, von Ribbentrop
a devenit reprezentant de vânzări pentru o companie franceză
de vinuri şi lichioruri. În 1920 s-a căsătorit cu Anna Elisabeth
Henkell, fiica lui Otto Henkell, înstăritul conducător al compa-
niei de şampanie Henkell & Co. în anii 1920, compania de im-
port /export a lui Ribbentrop era una din cele mai mari din
Germania.

• Von Ribbentrop l-a întâlnit pe Adolf Hitler la sfârşitul anilor
1920 şi a aderat la partidul nazist în 1932, ulterior aranjând con-
tacte între nazişti şi alţi indivizi influenţi.

• După ce Hitler a ajuns la putere, Von Ribbentrop a devenit con-
silier al partidului nazist pe probleme de politică externă. Mai
târziu a devenit Ministru al Reich-ului Ambasador Plenipoten-
ţiar pe Larg, un post pe care l-a deţinut între 1935-1936. După
doi ani ca ambasador al Germaniei la Londra a devenit ministru
de externe al Germaniei în 1938.

• Von Ribbentrop a fost o forţă conducătoare a creşterii dispoziţiei
anti-britanice a lui Hitler şi a guvernului german. În 1939 el a
jucat un rol cheie în negocierea pactului de neagresiune sovieto-
german. 

von Ribbentrop, 
Joachim 

(*1893 †1946)
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• După ocuparea cu succes a Franţei şi altor ţări vest-europene,
Ministerul de Externe al lui von Ribbentrop a devenit responsa-
bil de evreii care locuiau în acele regiuni. Von Ribbentrop a fost
activ implicat în organizarea uciderii evreilor din acele regiuni
şi în 1943 a primit un milion de mărci Reichsmark de la Adolf
Hitler, pentru acest lucru.

• Von Ribbentrop a fost arestat în 1945 şi la procesul de la Nür-
nberg a fost găsit vinovat de crime împotriva păcii, planificarea
deliberată a unui război de agresiune, crime de război şi crime
împotriva umanităţii. A fost condamnat la moarte şi spânzurat
în octombrie 1946.

Informaţii suplimentare: GB5JR411
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Nicolas Sarkozy este actualul preşedinte
al Franţei, poziţie pe care a ocupat-o în
2007.

• Sarkozy  a studiat dreptul privat şi de afaceri la Universitatea
din Paris X Nanterre din Franţa. Ulterior a lucrat ca avocat spe-
cializat în dreptul familiei şi al afacerilor. Unul din clienţii săi a
fost Silvio Berlusconi, primul ministru italian şi mogul media.

• Cariera politică a lui Sarkozy a început în 1982, când a devenit
primar al Neuilly-sur-Seine, una din cele mai bogate comune din
Franţa. El a deţinut această poziţie până în 2002.

• In 2002, Sarkozy a devenit Ministru de Interne al Franţei. În
timp ce era în acest post el a forţat căsătoria dintre piticul fran-
cez Sanofi şi gigantul farmaceutic elveţian/german Aventis/Ho-
echst. Între 2004-2005, Sarkozy a fost Ministru de Finanţe al
Franţei după care între 2005 şi 2007, din nou Ministru de In-
terne.

• In 2006, Sarkozy şi-a anunţat planurile de a candida la funcţia
de preşedinte al Franţei. În timpul campaniei sale electorale di-
vizivie, într-un effort de a speria electoratul francez, Sarkozy a
criticat pe larg străinii şi emigranţii. El a mers până acolo încât
a numit imigranţii tineri din suburbiile Parisului “scursuri”, încin-
gând în mod deliberat climatul politic şi prezentându-se pe sine
ca pe candidatul “legii şi ordinii”. 

Sarkozy, Nicolas
(*1955)

Informaţii suplimentare: GB5NS721
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Arno Sölter a fost un avocat puternic al
teoriei Marii Sfere Naziste.

• Sölter a fost conducătorul official al instituţiei naziste “Institutul
Central de Cercetare pentru Ordine Economică Naţională şi Eco-
nomia Marii Sfere”. 

• In 1941, Sölter a fost autorul cărţii de influenţă “Marele Cartel
al Sferei” (“Das Großraum-Kartell”), care sublinia un plan eco-
nomic pentru o Europă sub controlul Germaniei. 

• După cel de-al doilea război mondial, Sölter a lucrat pentru
“Bundesverband der Industrie” (BDI), un grup german indus-
trial de lobby.

Sölter, Arno 
(*1911 †1987)

Informaţii suplimentare: GB5AS335
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Peter Sutherland a fost Comisar European
între 1985 şi 1989 şi a lucrat în consiliile de
administraţie al unor corporaţii multinaţio-
nale de multe miliarde de dolari inclusiv com-
pania petrochimică BP.

• Sutherland a studiat dreptul la University
College Dublin. În 1982, a devenit Procuror General al Irlandei.

• El a aderat la Comisia UE în 1985 în postul de Comisar pentru Politica
Competiţiei. În 1990, după ce mandatul său s-a încheiat, el s-a alăturat
consiliului de directori ai companiei petrochimice BP. În 1997 a fost
numit preşedinte al consiliului director al BP.

• În 1992, în timp ce era în consiliul de administraţie al BP, Sutherland a
devenit preşedinte al unui comitet care raporta Comisiei UE despre
funcţionarea aşa numitei “Pieţe Interne” a UE

• În 1995 a devenit director general al World Trade Organization (Orga-
nizaţia Comercială Mondială).

• În 2007, în paralel cu preşedinţia la BP, Sutherland a devenit consilier
pe probleme de energie şi schimbări climinatice, pentru preşedintele
Barroso al Comisiei UE.

• Pe lângă activitatea ca preşedinte în consiliul director al BP, Sutherland
a fost de asemenea preşedinte al Goldman Sachs International. Ante-
rior, a fost director ne-executiv al Royal Bank of Scotland şi membru în
consiliul de administraţie al corporaţiei multinaţionale inginereşti ABB.

• Sutherland este membru în puternicul comitet de organizare al Bilder-
berg Group. El este de asemenea preşedintele european al Comisiei Tri-
laterale finanţate de Rockefeller, care are ca membri lideri de elită din
lumea afacerilor, media, academiei, organizaţiilor politice şi neguver-
namentale din Japonia, Europa şi America de Nord.

Sutherland, Peter
(*1946)

Informaţii suplimentare: GB5PS961
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Fritz ter Meer a fost membru în consiliul
director al IG Farben şi condamnat pentru
crime de război. 

• Ter Meer a studiat chimia şi dreptul în Franţa şi Germania, după
care a lucrat în firma de produse chimice a tatălui său Dr. E. ter
Meer & Cie. În 1925, compania a fuzionat cu IG Farben.

• Ter Meer a devenit membru al consiliului director al IG Farben în
1925 şi a rămas în consiliu până în 1945. El a fost de asemenea
membru al comitetului de lucru şi al comitetului tehnic al IG Far-
ben.

• Ter Meer a lucrat ca director al secţiunii II din Ministerul de Răz-
boi German.

• În 1939, a convins conducătrorul Agenţiei pentru Arme al Arma-
tei Germane să folosească gazul otrăvitor Tabun, produs de IG
Farben

• Începând din1941, ter Meer a fost responsabil pentru construc-
ţia şi operarea fabricii IG Farben din lagărul de concentrare de
la Auschwitz.

• În 1943, ter Meer a devenit agent general pentru Italia, ministru
al Reich-ului pentru armament şi producţie de război.

ter Meer, Fritz
(*1884 †1967)
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• Ter Meer a fost arestat în 1945 şi adus în faţa Tribunalului de la
Nürnberg împotriva IG Farben, unde a fost găsit vinovat de crime
de război şi crime împotriva umanităţii prin jefuirea şi spolierea
teritoriilor ocupate, acapararea fabricilor şi participarea la înro-
birea şi deportarea forţei de muncă sclavagiste. A fost condam-
nat la şapte ani de închisoare dar a fost eliberat mai devreme, în
1950.

• În 1952, ter Meer a devenit preşedinte al consiliului de supervi-
zare al Bayer. 

• În timpul procesului de la  Nürnberg împotriva cartelului IG Far-
ben, consilierul  lui Fritz ter Meer a declarat în mod clar că zona
economică europeană totală era un concept modelat după sco-
purile clientului său.

Informaţii suplimentare: GB5FM677
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Carl Wurster a lucrat pentru IG Farben şi
Degesch şi a fost printre cei resposabili de
gazul otrăvitor Zyklon B.

• Wurster a studiat chimia şi a început să lucreze pentru BASF în
1924. În 1925 a început să lucreze pentru departamentul de chi-
mie anorganică al IG Farben.

• In 1934, Wurster a devenit şeful departamentului de chimie
anorganică de la IG Farben.

• Wurster a lucrat de asemenea în comitetul de conducere al IG
Farben deţinut de Degesch, fabricantul Zyklon B – gazul otrăvi-
tor folosit în camerele de gazare de la Auschwitz.

• Wurster a devenit membru în consiliul director al IG Farben în
1938.

• În 1952, Wurster a devenit director executiv al companiei BASF
reconstituită.

Wurster, Carl 
(*1900 †1974)

Informaţii suplimentare: GB5CW892
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În capitolele precedente ale acestei cărţi, v-am împărtăşit o analiză
serioasă a modului în care urmaşii arhitecţilor Auschwitz fac acum
o altă încercare de cucerire a lumii.

Recunoscând dimensiunile înşelătoriei şi fraudei care ar permite
acestor interese să aibă o şansă în această recentă încercare,
aceasta ar trebui să însemne o lecţie pentru fiecare cititor: singurul
mod în care preluarea lumii poate fi împiedicată – acum şi în gene-
raţiile următoare – este să ne imunizăm la minciuna şi înşelătoria
care formează modus operandi al acestor interese.

Cel mai important, acum că am expus adevărul despre arhitecţii
Auschwitz, considerăm că este de datoria noastră să propunem
drumul de urmat.

Această  carte nu face altceva decât să rescrie istoria secolului 20.

De aceea rezultă că planurile pentru secolul 21 au fost revizuite pen-
tru a lua în considerare noua înţelegere asupra trecutului.

Serioasa analiză documentară din această carte oferă acum ocazia
unică de a modela viitorul fără a repeta greşelile trecutului. Consi-
derînd magnitudinea acestor greşeli, paşii de făcut acum vor trebui
să fie curajoşi, de amploare globală şi de viitor.

Mai mult, momentul pentru a proiecta calea spre o lume mai bună
este acum. Pentru că, dacă nu tragem concluzii corecte şi imediate
din lecţiile istoriei, omenirea va pierde o ocazie importantă de a-şi
reorienta cursul.

În acest capitol, vom evidenţia acţiunile necesare pentru a crea o
lumea de sănătate, pace şi dreptate socială. Această lume nu mai
este o iluzie. Se poate şi trebuie să fie construit acum.
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Releu de viaţă

În acest capitol vom sublinia acţiunile care trebuie întreprinse pen-
tru a crea o lume a sănătăţii, păcii şi justiţiei sociale. Această lume
nu mai este o iluzie. Ea poate şi trebuie să fie construită acum.

Cât de curând această lume va deveni realitate depinde de un sin-
gur factor: de câţi dintre noi suntem pregătiţi să ne angajăm în atin-
gerea acestui scop,. Această chemare la acţiune este direcţionată
în particular către generaţiile mai tinere , deoarece lumea lor şi vii-
torul lor sunt cele care se decid acum.

Omenirea se află la o răscruce. Alternativele nu ar putea fi mai clare.
Pe de o parte sunt interesele economice care beneficiază de bolile,
mizeria şi moartea a milioane de oameni. Pe de altă parte sunt oa-
menii lumii pentru care nu există interes mai mare decât protecţia
sănătăţii şi a vieţii lor.

Supravieţuitorii lagărului de concentrare de la Auschwitz au recu-
noscut acest moment definitoriu în istoria omenirii. Cu chemarea
lor la un “Releu de viaţă” ca singurii supravieţuitori ai iadului pe pă-
mânt acum câteva decenii, ei transmit obligaţia morală întregii
omeniri, astăzi.

“Releul de viaţă” nu este doar o obligaţie morală ci o chemare la
acţiune pentru a proteja viaţa pe pământ în cele mai largi sensuri –
şi astfel a crea fundaţia unei lumi mai bune.
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Scopurile

Omenirea are acum ocazia să creeze o lume de sănătate, pace şi
justiţie socială. Dar această lume nouă nu se va înfăptui singură –
noi, oamenii, va trebui să o construim noi înşine. 

Această carte pune bazele uneia din cele mai mari mişcări în istoria
omenirii: “Mişcarea Vieţii”. Scopul acestei mişcări este de a elibera
omenirea de cătuşele unei dependenţe de un secol, de Cartelul Pe-
trolului şi Medicamentelor, şi de a proteja viaţa umană pentru
toate generaţiile ce vor urma.

Pentru orice mişcare este important să aibă scopuri bine definite.
Scopurile Mişcării Vieţii sunt următoarele: 

• Răspândirea adevărului
Acum este evident că noi, oamenii lumii, am fost înşelaţi în pri-
vinţa unor lucruri atât de importante cum ar fi: Cine a fost res-
ponsabil în ultimă instanţă de cele mai mari crime ale secolului
douăzeci – cele şaizeci de milioane de decese ale celui de-al doi-
lea război mondial? Dacă interesele care ne-au ascuns această
informaţie timp de şapte decenii încă mai controlează opinia pu-
blică de astăzi, trebuie să ne punem alte întrebări importante:

1. De ce ne-au minţit?
2. Dacă ne-au minţit în probleme atât de importante cum sunt
acestea, de ce ar trebui să credem ce ne spun ei astăzi?

Este evident faptul că înţelegerea şi răspândirea adevărului
asupra istoriei este precondiţia construirii unei lumi mai bune. 

• Protecţia sănătăţii şi vieţii
Cel mai important scop al “Mişcării Vieţii” este protecţia sănă-
tăţii şi vieţii oamenilor de pe această planetă – acum şi pentru
generaţiile viitoare – pentru a nu se abuza de ele sau a nu fi
sacrificate intereselor corporatiste.
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• Scoaterea în afara legii a patentelor asupra sănătăţii şi vieţii
Omenirea a trebuit să treacă prin două războaie mondiale sol-
date cu peste o sută de milioane de morţi pentru a înţelege că
motivul care a stat la baza fiecăruia din ele a fost principiul pa-
tentelor. Astfel, scopul cheie devine scoaterea în afara legii a
patentelor asupra sănătăţii şi vieţii. 

• Crearea unui nou sistem de îngrijire a sănătăţii
În timpul secolului trecut, interesele farmaceutice au încercat
să construiască un monopol asupra sănătăţii lumii, bazat pe
două elemente principale: exclusivitatea medicamentelor pa-
tentate ca terapii şi privatizarea sectorului de sănătate sub con-
trolul lor. Se înţelege de la sine că precondiţia unui nou sistem
de sănătate este eliminarea acestor două elemente de control.

Spre deosebire de sistemul de sănătate existent, care este
bazat pe promovarea şi expansiunea bolilor pentru medica-
mentele patentate, focalizarea noului sistem de sănătate este
pe prevenirea şi eliminarea bolilor. Primul pas în refocalizarea
unui nou sistem de sănătate asupra acestor scopuri va fi abo-
lirea tuturor patentelor asupra drogurilor terapeutice şi altor
medicamente.

Al doilea pas va fi aducerea sectorului de sănătate sub contro-
lul oamenilor. Acesta este singurul mod în care se poate ga-
ranta că cercetarea, educaţia şi practica medicală servesc
exclusiv intereselor de sănătate ale oamenilor şi nu intereselor
financiare ale industriei farmaceutice.

• Protecţia vieţii
Genomul uman ca plan şi bază biologică a vieţii ne aparţine
tuturor. Eforturile de a deţine acest cod genetic cu scopul de a
reconstrui, vinde şi manipula corpul uman sau părţi din el în
numele câştigurilor corporatiste, trebuie interzise.

• Protecţia surselor de hrană
Informaţia genetică conţinută în animale, plante şi hrană care
au fost crescute în grădinile şi pe câmpurile noastre de milenii
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ne aparţine tuturor. Manipularea şi alterarea codului genetic
al vieţii, cu scopul de a-l patenta şi a crea monopoluri pe pieţele
globale poartă cu sine pericolul ca sursele noastre de hrană să
fie controlate şi folosite în scopul câştigurilor politice, în favoa-
rea intereselor corporatiste.

• Protecţia mediului
Buna sănătate şi susţinerea vieţii depind de aerul curat, apa
pură şi absenţa substanţelor chimice toxice din mediul încon-
jurător. În timpul secolului trecut, poluarea armosferei dato-
rată emisiilor de carbon şi având originea în forajele de petrol
şi industria extractivă a cărbunelui, a devenit una din cele mai
mari ameninţări asupra mediului înconjurător. Încălzirea glo-
bală şi alte consecinţe ameninţă de asemenea planeta noastră.
În plus, tehnicile intensive de agricultură convenţională care
reclamă folosirea de mari cantităţi de pesticide patentate, ier-
bicide şi fertilizatori sintetici, au poluat solul şi sursele de apă,
ameninţând astfel echilibrul ecologic şi viaţa însăşi.

În secolul 21, energiile derivate din carbon trebuie înlocuite cu
energie bazată pe hidrogen, solară, eoliană, a mareelor şi alte
forme de energie regenerabilă, protejând astfel simultan viaţa
umană şi mediul înconjurător. În mod similar, tehnicile agricole
intensive trebuie înlocuite de agricultura organică şi alte me-
tode agricole naturale descentralizate.

• Apărarea păcii lumii
Păstrarea păcii a fost un vis al tuturor generaţiilor din istorie.
În timp ce majoritatea războaielor au fost dispute regionale,
cel de-al douăzecilea secol a văzut două războaie care au im-
plicat virtual întregul mapamond.

Analiza corectă a cauzelor celor două războaie mondiale este
o precondiţie pentru prevenirea unui alt conflict global. Deoa-
rece un astfel de conflict va implica – fără îndoială – arme de
distrugere în masă, această simplă analiză determină de ase-
menea supravieţuirea omenirii.
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Faptele documentate în această carte duc la o singură conclu-
zie: înlăturarea principiului patentabilităţii în sectorul sănătăţii
şi vieţii este precondiţia păstrării păcii globale.

În mod similar, înlăturarea dependenţei de cererea de petrol
pentru energia lumii va anula motivul profitului din spatele in-
vaziilor militare în regiunile bogate în petrol. În consecinţă, cu
cât mai repede necesarul de energie al lumii va putea fi asigu-
rat prin forme de energie descentralizate şi regenerabile, cu
atât este mai puţin probabilă apariţia altor războaie.

• Stabilirea justiţiei sociale
Imperiile coloniale ale secolelor timpurii care au împărţit lumea
în săraci şi bogaţi au fost înlocuite de naţiunile lider în exportul
de produse chimice, petrochimice şi farmaceutice. Interesele
globale ale “Cartelului Petrolului şi Medicamentelor” nu doar
cimentează nedreptăţile de pe planeta noastră ci le extind şi
mai mult cu fiecare zi care trece.

Între toate aceste noi şi moderne forme de dependenţă eco-
nomică, de departe cea mai ticăloasă este aceea a “colonialis-
mului farmaceutic”. În spatele vălurilor înşelătoare de cartitate
şi luptă împotriva epidemiilor, se promovează în lumea în curs
de dezvoltare medicamente toxice şi mortale care decimează
populaţia şi agravează dependenţa economică.

În  mod similar, împărţirea în naţiuni bogate şi sărace este mai
departe agravată prin promovarea seminţelor şi hranei paten-
tate modificate genetic în lumea în curs de dezvoltare, sub fal-
sul pretext al luptei împotriva foametei mondiale.

Lecţiile istoriei sunt clare: atâta timp cât omenirea permite ur-
maşilor arhitecţilor Auschwitz să continue să fie brokerii de pu-
tere din spatele ordinii economice globale de astăzi, nu va
exista justiţie socială. 
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Eliminarea afacerilor de investiţii cu medicamente şi alimente
patentate este o precondiţie pentru a micşora diferenţa dintre
ţările industrializate şi cele în curs de dezvoltare şi a stabili jus-
tiţia socială la scară mondială.

Tehnologiile moderne descentralizate din domeniul sănătăţii,
nutriţiei, energiei şi alte domenii sunt bazele creşterii economice
în lumea în curs de dezvoltare şi ale micşorării dependenţelor.
Mai mult, terminarea “plăţilor de tribut” de către ţările în curs
de dezvoltare către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor va eli-
bera cantităţi vaste de resurse economice în acele ţări, care pot
fi direcţionate spre satisfacerea nevoilor de bază ale populaţiei,
inclusiv hrană, sănătate, educaţie şi locuri de muncă.

Noi, Oamenii suntem arhitecţii 
acestei noi lumi

Chiar în acest moment al istoriei, noi, oamenii, avem două alter-
native. Mai întâi, putem permite intereselor corporatiste să conti-
nue să-şi cimenteze şi extindă monopolul asupra acestei planete în
zonele cheie ale vieţii noastre. Sau noi, oamenii, putem să ne asu-
măm răspunderea de a construi această nouă lume pentru noi în-
şine şi generaţiile viitoare.

Dacă vom lăsa această lume intereselor corporatiste, ei îşi vor con-
tinua afacerile cu sărăcia, foamea, poluarea mediului, boala şi
moartea. Desigur, menţinerea acestei lumi – şi a beneficiilor eco-
nomice care derivă din ea – poate fi realizată numai sub o dicta-
tură globală care să permită acestor interese corporatiste să
amputeze drepturile omului şi să ignore voinţa popoarelor.

Dacă noi, ca popor, decidem să ne asumăm responsabilitatea,
putem profita de cele mai moderne tehnologii cum ar fi energia
regenerabilă şi sănătatea naturală, pe baze ştiinţifice şi să creăm o
lume a sănătăţii, păcii şi justiţiei sociale. Schimbul liber de informa-
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ţie între oameni şi marea cantitate de resurse economice care vor
deveni brusc disponibile vor permite omenirii să facă un salt înainte
către o astfel de lume.

Alegerea pare evidentă. Totuşi, două aspecte trebuie să fie clare
oricui: în primul rând noi, oamenii, trebuie să construim noi înşine
această lume, pentru că noi şi copiii noştri vom beneficia cel mai
mult de ea. În al doilea rând, trebuie s-o facem acum: pentru că,
cu fiecare zi cu care aşteptăm să profităm de această ocazie, status
quo-ul va încerca să-şi cimenteze controlul asupra acestei planete.

Următoarele etape

Fiecare cititor al acestei cărţi, fiecare persoană care primeşte do-
cumentaţia, care înţelege urgenţa lui acum, trebuie să acţioneze
imediat pentru a începe construirea acestei lumi mai bune. În con-
tinuare sunt câteva din cele mai urgente acţiuni de întreprins:

• Gândiţi pentru voi! 
Când reflectaţi la conţinutul acestei cărţi şi vă  faceţi propriile
cercetări, veţi înţelege în ce măsură aţi fost înşelaţi şi induşi în
eroare pentru a nu avea o înţelegere corectă a istoriei, inclusiv
a propriului vostru trecut. În special trebuie să dezvoltaţi o ati-
tudine critică faţă de media deoarece ea serveşte status quo-
ului şi astfel contribuie la înşelăciunea globală.

• Răspândiţi informaţia cuprinsă în această carte.
aceasta carte conţine informaţii unice, documentaţii şi analize
pe care nu le veţi găsi nicăieri altundeva. Am încercat să extra-
gem cât s-a putut de mult din înregistrări oficiale, inclusiv ma-
terialele ascunse multă vreme în arhivele guvernamentale şi
internaţionale. Vă încurajăm să studiaţi toate link-urile din ver-
siunea online a acestei cărţi şi să vă conduceţi propriile cerce-
tări. Vă încurajăm să transmiteţi versiunea online a acestei cărţi
tuturor celor pe care îi cunoaşteţi şi să includeţi un comentariu
personal despre ceea ce aţi aflat şi învăţat de aici.
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• Contactaţi-vă reprezentanţii politici.
Să nu credeţi că reprezentanţii voştri politici sunt conştienţi de
faptele descrise în această carte. În timp ce unii dintre ei ar fi
putut fi aduşi la putere de aceste interese, alţii pot fi simple
victime – aşa cum într-adevăr am fost cu toţii. Cei din al doilea
grup merită şansa de a dovedi că reprezintă cu adevărat inte-
resele voastre.

Trimiteţi o copie a acestei cărţi reprezentanţilor voştri 
politici.

Întrebaţi-vă politicienii dacă cunosc faptele istorice prezentate 
în această carte. Răspunsul ar putea să vă surprindă.

• Organizaţi răspândirea mesajului despre această carte.
Cel mai bun mod în care ne putem asigura că această carte
ajunge în cele mai îndepărtate colţuri ale satului, oraşului sau
ţării voastre este formarea unui grup împreună cu alţi cititori
care împărtăşesc hotărârea voastră de a acţiona. Prima sarcină
a unui astfel de grup, desigur, va fi să dezvolte metode pentru
a distribui această carte în cadrul comunităţii şi să se asigure
că literalmente toată lumea o citeşte. Ca rezultat al desăvârşirii
acestei activităţi se pot face multe alte activităţi.
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• Căutaţi oameni care gândesc la fel şi lucraţi împreună cu ei. 
Sunt multe posibilităţi şi multe zone în care puteţi fi activi şi să
vă implicaţi în campanii. Acestea includ:

Protecţia mediului
Energia alternativă
Sănătatea naturală pe baze ştiinţifice
Grădinăritul organic
Microfinanţarea şi economia alternativă
Orice alte sectoare în care influenţa intereselor corporatiste 
care au pus stăpânire pe planetă poate fi redusă

• Votaţi cu buzunarul propriu. 
Fiţi atenţi când alegeţi unde şi pe ce vă cheltuiţi banii, la fel
cum sunteţi atenţi ce politicieni votaţi. Unde şi cu ce vă cheltuiţi
banii schimbă cu adevărat lumea. De exemplu:

Cumpărând produse organice votaţi împotriva afacerilor 
cu pesticide ale industriei chimice. 
Cumpărând o maşină eficientă energetic votaţi împotriva 
industriei petrochimice şi a poluării.
Alegând sănătatea naturală pe baze ştiinţifice pentru voi 
şi familia voastră votaţi împotriva afacerii cu boli a industriei 
farmaceutice şi a monopolului acesteia asupra sănătăţii.
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Platforma pentru o lume mai bună

Documentaţia şi analizele conţinute în această carte formează
rampa de lansare de pe care omenirea poate să construiască o
lume mai bună.

Deja acum doi ani, peste două duzini de supravieţuitori ale acestor
lagăre de concentrare s-au adunat la Auschwitz pentru a prezenta
guvernelor Europei o nouă constituţie. Această constituţie “De la
oameni pentru oameni” a subliniat necesitatea de a proteja inte-
resele oamenilor împotriva lăcomiei corporatiste.

Din păcate, această chemare istorică – prezentată ca ”Releu de
viaţă” de către un grup de oameni cu cea mai înaltă autoritate mo-
rală de pe această planetă – a fost ignorată de liderii politici ai Eu-
ropei. Dimpotrivă, prin semnarea “Actului de Activare” de la
Lisabona, aceşti politicieni miopi au dat undă verde unui proces
care va da întregul continent european pe mâinile aceloraşi inte-
rese corporatiste care au fost deja responsabile de cele două răz-
boaie mondiale.

În această situaţie, noi, autorii acestei cărţi, am decis să includem
această chemare în carte şi să o răspândim ca pe o platformă po-
litică şi precondiţie pentru păstrarea democraţiei pentru generaţia
actuală şi cele viitoare. 

În următoarele pagini, arătăm chemarea istorică la un “Releu de
viaţă” către construirea unei Europe – şi în final a unei Lumi – de
la oameni pentru oameni. Contrar multor platforme politice naţio-
nale şi regionale, această chemare internaţională poate fi făcută
cu un suport copleşitor din partea popoarelor lumii pentru că
aduce cu ea o credibilitate şi autoritate fără precedent: greutatea
morală a supravieţuitorilor celor mai mari crime comise împotriva
omenirii combinată cu analiza corectă a cauzelor celor două răz-
boaie mondiale.
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RELEU DE AMINTIRE – RELEU DE VIAŢĂ

CHEMAREA LA O EUROPĂ
DE LA OAMENI PENTRU OAMENI

Preambul

Noi, supravieţuitorii Holocaustului – etichetaţi ca sclavi prin nu-
merele imprimate pe noi în lagărele de concentrare ale Germa-

niei naziste – simţim că timpul trece repede. Lumea a devenit din
ce în ce mai rezistentă la mărturia noastră despre foame şi mize-
rie, despre munca anihilantă de sclavi, despre război şi ură şi alte

crime ale naziştilor.

Am trăit pentru a vedea crescând realizarea unei idei minunate a
unei noi Europe. Această Europă trebuia să fie construită pe me-
moria trecutului, ca un principiu fundamental al unei Europe de

la oameni pentru oameni.

Totuşi, ceea ce observăm sunt din ce în ce mai multe violări ale
acestui principiu. În istoria Europei, drepturile de bază ale omului
la sănătate şi viaţă au fost drepturile cel mai frecvent încălcate.

Doar în ultimul secol, două războaie mondiale au costat vieţile a
peste 100 de  milioane de oameni. În ciclul de evenimente care

au conturat imaginea Europei, un loc a ieşit în evidenţă ca simbol
al agoniei şi morţii: lagărul nazist de concentrare şi exterminare

Auschwitz – Birkenau.

Sute de mii de bărbaţi şi femei din toată Europa, închişi în lagăre
de concentrare, şi-au pierdut viaţa muncind ca sclavi în numele

lăcomiei corporatiste.
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Chiar mai mult, zeci de mii dintre ei şi-au pierdut vieţile în experi-
mente pseudo-medicale făcute pe prizonieri în vederea obţinerii

patentelor pentru diferite medicamente, în numele diferitelor
companii farmaceutice din cadrul IG Farben.

Astăzi, construirea unei noi Europe apare la momentul când noi,
“martorii timpului” încă dăm mărturie despre consecinţele dis-

preţului pentru viaţa umană şi nevoile oamenilor.

Vieţile noastre au fost modelate în momentul în care viaţa
umană nu avea nici o valoare iar sclavul era necesar numai pen-
tru munca lui. Deţinătorii absoluţi ai fiinţei umane nu erau atât

oamenii SS cât sclavii banilor şi puterii de la IG Farben Auschwitz.

De aceea noi ne simţim responsabili pentru acest proces de con-
struire a unei Europe de la oameni pentru oameni.

Aceasta nu este o chestiune de opinie politică.
Este apelul nostru la memorie.
Este chemarea noastră la viaţă,

La gândire raţională,
La o Europă de la oameni pentru oameni,

La un releu de amintire
La un releu de viaţă.

Nu trebuie să permitem niciodată ca acest releu să fie întrerupt,
chiar dacă, din spatele cortinei noii Europe, apar măşti stranii ce

seamănă cu feţele de la IG Farben Auschwitz.
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Chemare la „Mișcarea pentru Viaţă”

Cele mai de pre  drepturi ale omului sunt dreptul la sănătate și
dreptul la viaţă. Acestea sunt drepturile amenin ate de către inte-
resele corporaţiilor care privesc corpul omenesc ca pe propria lor
piaţă de desfacere și sursa unor profituri nemărginite. Astăzi, la
începutul secolului 21, oamenii lumii trebuie sa se unească pen-

tru apărarea drepturilor inalienabile ale omului.

DREPTUL LA SĂNĂTATE

Apărarea sănătăţii noastre, cel mai important dintre drepturile
omului. Pe parcursul secolului trecut, sănătatea noastră a ajuns
sub influenta planului de investi ii al unei industrii care prosperă
printr-o continuă extindere a bolilor ca piaţă de desfacere a me-
dicamentelor patentate. Eforturile făcute de către corporaţiile

farmaceutice de a monopoliza sănătatea umană la nivel global a
devenit cel mai mare obstacol în calea prevenirii și în cele din
urmă a eradicării celor mai obișnuite boli din epoca noastră. 

Orice model de afaceri care se bazează pe răspândirea deliberată
a bolilor încalcă în mod flagrant dreptul fundamental al omului

la sănătate, și trebuie interzis în toata lumea. Acesta va deschide
omenirii calea pentru înlăturarea bolilor de inimă, a cancerului și

multor altor boli ale acestui secol.

DREPTUL LA VIAŢĂ

Într-un mod similar, dreptul la structura biologică fundamentală
a vieţii este ameninţat chiar de aceste interese corporatiste. Ge-

nomul uman - harta vieţii şi schema biologică a existenţei noastre
- a devenit ţinta exploatării comerciale, pe scară largă, prin inter-

mediul brevetării în genetică.

Codul genetic este proprietatea inalienabilă a întregii omeniri.
Toate încercările de a comercializa acest cod genetic, cu scopul

de a re-construi, vinde şi manevra corpul uman sau părţi ale aces-
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tuia pentru câştigul corpora iei, trebuie interzise în întreaga
lume. Informa iile legate de codul nostru genetic trebuie să fie

utilizate exclusiv în beneficiul întregii omeniri.

DREPTUL LA HRANĂ NATURALĂ

De asemenea, informaţiile genetice ale tuturor plantelor şi ani-
malelor care au crescut pe câmpurile şi în grădinile noastre de

milenii, aparţin întregii omeniri. Manipularea şi modificarea co-
dului genetic al plantelor cu scopul de a le breveta şi de a crea

monopoluri pe nutriţia umană în pieţele mondiale, comporta pe-
ricolul ca proviziile noastre alimentare sa facă obiectul abuzurilor
în beneficiul intereselor corporaţiilor. Impunerea monopolului pe
alimente permite corporaţiilor sa controleze soarta întregii socie-
tăţi. Acest lucru subminează fundamentele democraţiei şi încalcă

drepturile omului. Accesul liber la alimente sănătoase, nealte-
rate, este condiţia prealabilă pentru o societate sănătoasă.

O PERSPECTIVĂ ULUITOARE

Drept consecinţă a liberalizării sănătăţii umane, aceste resurse
umane și economice gigantice vor putea fi folosite pentru a lupta

împotriva celor mai arzătoare probleme ale timpurilor noastre
precum foametea, subnutriţia, sărăcia, analfabetismul, șomajul și

ameninţările de mediu.

SPRIJINIŢI MIȘCAREA PENTRU VIAŢĂ

Aceste drepturi de bază nu vă vor fi oferite voluntar de către cei
care men in status quo-ul. Noi, oamenii lumii, trebuie să ne apă-
răm drepturile fundamentale, în acest moment. Acesta este sco-

pul „Mișcării pentru Viaţă”!
Semnez si mă alătur „Mișcării pentru Viaţă” dorind să aduc la în-

deplinire scopurile sale.

Martie 2011 - August Kowalczyk, Jerzy Ulatowski, Aleksandra
Niedzwiecki, Waheed Roomi, Paul A. Taylor, Matthias Rath
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Acest document, desigur, nu este doar un alt apel plin de pasiune
pentru o lume mai bună. Analiza distinctă şi concisă a principiilor
revelate în acest document îl proclamă drept piatra de temelie a
unei lumi realizabile cel mai probabil în timpul vieţii noastre.

• Deveniţi parte din Releul de Viaţă

Dacă voi, ca persoane sau organizaţii, doriţi să jucaţi un rol mai
activ în mişcarea “Releul de viaţă” vă rugăm să ne contactaţi.

Suntem interesaţi să construim o reţea de oameni şi organizaţii
care se angajează să răspândească adevărul istoric şi să pună
capăt deceniilor de înşelăciune la nivel global. Informaţia con-
ţinută în această carte şi referinţele în legătură cu ea constituie
harta drumului nostru.

Ne puteţi contacta prin email la: info@dr-rath-foundation.org

Releu de viaţă
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www4.dr-rath-foundation.org

The Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation este
o organizaţie non-profit dedi-
cată ameliorării sănătăţii umane
la scară globală prin cercetare,
educaţie, şi apărarea drepturilor
pacienţilor de a alege terapiile
naturale de sănătate. Descoperi-
rile ştiinţifice ale fondatorului
său Dr Matthias Rath, un pionier
al cercetărilor în domeniul sănă-

tăţii naturale, oferă deschideri majore în abordarea naturală a boli-
lor cardiovasculare, cancerului şi altor probleme de sănătate. 

Viziunea sa, susţinută de cercetări
extensive, a descătuşat potenţialul
de control al acestor maladii prin
mjloace naturale. Ca rezultat, Funda-
ţia a fost instrumentul de promovare
a educaţiei pe teme de sănătate na-
turală şi a dreptului oamenilor din
toată lumea la sănătate.
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Site-uri web cheie
pentru informaţii suplimentare
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www.eu-facts.org

Site-ul EU Facts (fapte UE)

Documentele istorice publicate pe site-ul EU Facts dovedesc faptul
că structura nedemocraticului “Bruxelles UE” şi-a avut originea în
planurile liderilor nazişti în timpul celui de-al doilea război mondial.
Publicarea acestei informaţii re-
prezintă începutul sfârşitului ex-
perimentului nedemocratic al
“Bruxelles UE”.



282

Anexe

www.eu-referendum.org 

The European Referendum Initiative
Iniţiativa Referendumului European

Initiativa unui Referendum Eu-
ropean este o campanie de sus-
tinere a dreptului la vot al
cetatenilor, prin referendum,
atunci când se fac schimbări
semnificative ale legislaţiei care
îi afectează, la nivel naţional sau
european. În prezent aceasta in-
clude o petiţie pentru o Europă

de la Oameni pentru Oameni, o petiţie pentru a respinge aşa nu-
mitul Tratat de la Lisabona şi o petiţie pentru un referendum asupra
remediilor naturale. Până acum peste un sfert de milion de oameni
din întreaga Europă au semnat aceste petiţii.

www.health-peace-justice.org

The International Alliance for Health, Peace and Social Justice
Alianţa Internaţională pentru Sănătate, Pace şi Dreptate Socială

International Alliance for
Health, Peace and Social Justice
este o mişcare globală care in-
tenţionează să creeze o lume să-
nătoasă, paşnică şi dreaptă
unind oameni din toate naţiu-
nile, culturile, rasele şi credinţele
într-un efort comun de a atinge
aceste scopuri. Ea invită toţi ce-
tatenii şi organizaţiile (naţionale şi internaţionale) să i se alăture
pentru a reuşi să făurească o lume mai bună.
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www.nuremberg-tribunal.org

The NT2 project: Call for a second ‘Nuremberg’ Tribunal 
Proiectul NT2: Chemarea la un al doilea Tribunal “Nürnberg”

Iniţial, Tribunalul de la Nürnberg
a fost o parte a eforturilor SUA şi
altor guverne Aliate pentru a sta-
bili cine a fost responsabil de al
doilea război mondial şi de a con-
damna pe cei care au comis crime
împotriva umanităţii. Între 1945
şi 1948 au avut loc mai multe ast-
fel de procese, în Palatul de Justi-
ţie din oraşul german Nürnberg,
printre care cel mai important a
fost cazul împotriva cartelului pe-
trolului şi medicamentelor IG Farben. Directorii Executivi ai acestui car-
tel, conform procurorului şef al SUA Telford Taylor, au fost cei mai
mari criminali de război – fără de care cel de-al doilea război mondial
nu ar fi fost posibil, Totuşi, deşi tribunalul original a adus la bară car-
telul IG Farben, a avut succes doar parţial în a pune capăt crimelor
acestuia. În numai câţiva ani de la finalizarea proceselor, rădăcinile
cartelului farmaceutic au fost rapid restabilite. 

De atunci, marketingul înşelător al produselor farmaceutice scumpe şi
adesea mortale, a dus la crearea unor pieţe de multe miliarde de dolari
bazate mai degrabă pe expansiunea bolilor, decât pe eliminarea aces-
tora. Ca atare, deşi se prezintă ca oferind soluţii maladiilor majore ale
omenirii, industria farmaceutică se bazează pe exploatarea bolilor în
vederea obţinerii profitului. Mai rău încă, industria ignoră, ascunde şi
obstrucţionează terapiile naturale eficiente, sigure şi demonstrate şti-
inţific, care sunt capabile de a eradica pe scară largă maladiile ende-
mice majore ale omenirii. De aceea, proiectul NT-2 intenţionează să
convoce un al doilea Tribunal de la Nürnberg, ca mijloc de a pune pen-
tru totdeauna capăt crimelor cartelului farmaceutic.
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www.profit-over-life.org

Profit Over Life
Profit asupra vieţii

După 60 de ani de tăcere, arhiva
online Profit Over Life (profit
asupra vieţii) deschide înregis-
trările Tribunalului de Război de
la Nürnberg împotriva IG Far-
ben, cea mai mare multinaţio-
nală chimică / farmaceutică a
primei jumătăţi a secolului 20,
pentru oamenii de pretutindeni.
Zecile de mii de documente con-
ţinute în arhive documentează
fără echivoc faptul că cel de-al

doilea război mondial un război care a costat vieţile a peste 60 de
milioane de oameni – a fost planificat şi finanţat de cartelul IG Far-
ben care la acel moment consta din  Bayer, BASF, Hoechst şi alţii.

Studenţii, profesorii, cercetătorii
academici, politicienii şi milioane
de oameni din întreaga lume
sunt aşadar invitaţi să consulte
această arhivă, ca bază a unei
mai bune înţelegeri a istoriei.
Aceasta are o deosebită impor-
tanţă deoarece interesele corpo-
ratiste multinaţionale continuă
şi în zilele noastre să utilizeze
forţele militare pentru a-şi
atinge scopurile globale.
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www.reject-the-eu.co.uk

Reject the EU!
Respingeţi UE!

Pentru cetăţenii Regatului Unit,
expunerea rădăcinilor naziste
ale Bruxelles UE este o provo-
care specială. După ce anterior
de două ori – în primul şi în al
doilea război mondial – a jucat
un rol critic în salvarea Europei
împotriva acaparării ei de către
Cartelul Petrolului şi Medica-
mentelor şi acţionarii săi politici,
acum sunt confruntaţi cu posibi-
litatea ca marile sacrificii umane
ale cetăţenilor ţării lor, să fi fost
în zadar. Cu subjugarea lor sub Tratatul de la Lisabona şi Bruxelles
UE, vieţiile a şaizeci de milioane de britanici care trăiesc astăzi şi alţii
fără număr care nu s-au născut încă, vor cădea sub jugul aceloraşi
interese care au încercat să cucerească şi să controleze Regatul Unit
de două ori până acum.

De aceea cetăţenii Regatului Unit sunt rugaţi să răspândească in-
formaţia conţinută în site-ul web Reject the EU! În cadrul familiei,
prietenilor, colegilor de muncă şi în comunităţile lor şi mai mult, să-
şi confrunte reprezentanţii politici – la nivel local, regional, naţional
şi european.
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www.relay-of-life.org

Relay of Life
Releu de viaţă

Site-ul Relay of Life descrie cum,
la 13 noiembrie 2007, peste 30
de supravieţuitori ai lagărului de
exterminare Auschwitz şi ai altor
lagăre de concentrare naziste s-
au întrunit în Polonia la o confe-
rinţă de o zi, la Auschwitz. Pe
baza crezului lor moral unic,
acest extraordinar grup de oa-
meni au decis să-şi descarce su-
pararile într-o discuţie despre
viitorul Europei. Într-o ceremo-

nie solemnă, supravieţuitorii acestui “iad pe pământ” şi-au împăr-
tăşit experienţele trecute şi au propus o Constituţie pentru o
Europă de la Oameni pentru Oameni.

Conferinţa a fost organizată îm-
preună cu Dr. Rath Health Foun-
dation, organizaţie non-profit
care a fost instrumentul  expu-
nerii naturii frauduloase a aface-
rii farmaceurice cu boala şi în a
arăta cum principiul conducător
al acestei industrii, atât în al doi-
lea război mondial cât şi acum,
este profitul pe socoteala vieţii.
În recunoaşterea muncii sale,
Fundaţia a primit de asemenea
“Releul de viaţă” de la supravieţuitorii de la Auschwitz cu cererea
simbolică de a duce amintirea Auschwitz în viitor.



Conţinând copii ale documentelor istorice nepublicate an-
terior, ce provin din arhivele internaţionale, "Rădăcinile

naziste ale " UE Bruxelles "," dovedeşte că arhitecţii-cheie 
ai Uniunii Europene au fost recrutaţi din rândul aceloraşi

tehnocraţi care proiectaseră deja planurile Europei de
după cel de-al doilea Război Mondial, 

sub controlul naziştilor. 

Dezvăluind cât de nedemocratică este natura Uniunii Eu-
ropene, semănând izbitor cu planurile făcute de naziști

pentru perioada care va urma războiului, „pentru o zonă
complet europeană”, informaţiile şocante conţinute în

această carte, în esenţă, marchează începutul sfârşitului
pentru aşa numitul "Proiect European". 

Ca atare, conştienţi de faptul că Europa de astăzi este
acum în pragul unui colaps economic, autorii încheie prin 

a arăta modul în care construirea unei noi Europe - proiec-
tate pentru oameni şi prin oameni - ar putea duce 
la o lume mai sănătoasă, de pace şi justiţia socială.

© 2011 Dr. Rath Health Foundation
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