E agora, o que virá?
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27 de dezembro de 2020

Por favor, invista seu tempo.

Sebastian Friebel
ex-consultor do Parlamento Alemão

Caros cidadãos e cidadãs,

dirijo-me a vocês enquanto ex-servidor apartidário do parlamento alemão com funções de consultoria.
Por meio da minha atividade no parlamento, mais especificamente junto a uma frente parlamentar, tomei
conhecimento de que a população desse país está sendo privada intencionalmente de informações sobre o
coronavírus que são críticas para a avaliação da situação. Diante da enorme envergadura dos
acontecimentos recentes, considero um dever perante meus compatriotas abordar publicamente esses
temas. A fim de poder expressar-me livremente, deixei meu emprego no parlamento.
Provavelmente muitos deixarão de ler este texto após poucas linhas, já que se creem suficientemente
informados sobre todos os aspectos da crise. Compreendo, já que no passado eu também parti do
pressuposto de que toda a informação ligada a grandes acontecimentos é transmitida aos cidadãos.
Entretanto, tive de reconhecer, também pela minha experiência no parlamento, quais métodos são
utilizados a nível mundial por governos, meios de comunicação e outros agentes significativos da
economia mundial em detrimento de todos nós - métodos os quais, infelizmente, a população muitas vezes
encara de maneira pouco crítica. Apesar dessa indiferença prevalente frente ao desenrolar da política,
espero que ao menos um ou outro examine minhas advertências.

Muitos leitores julgarão impossível e rejeitarão categoricamente parte daquilo que vou relatar a seguir. A
essas pessoas quero dizer que enfrento riscos pessoais consideráveis com a publicação deste relatório e
que não teria coragem de dar esse passo se tivesse dúvidas quanto a minhas declarações. Não fui um alto
funcionário no Parlamento, mas o conheci tão bem que posso me permitir um julgamento sobre os
eventos mais recentes. Escrevo este relatório com sincera preocupação acerca da segurança, da liberdade
e do bem-estar de todos nós. Esses pilares da nossa democracia estão ameaçados de forma premente,
porque a crise do coronavírus está sendo instrumentalizada de várias formas e nossas preocupações
justas estão sendo exploradas para objetivos alheios.

Devo salientar que não pretendo banalizar os riscos à saúde relacionados ao coronavírus, o qual pode
constituir uma ameaça séria para pessoas de idade e com doenças preexistentes; esse é um fato
indiscutível. No entanto, a crise não nos pode cegar em relação a desdobramentos graves que dizem
respeito a todos nós e sobre os quais sabemos muito pouco.
Como sociedade, é importante que possamos em breve trocar ideias outra vez, sem preconceitos, com boa
vontade, sobre temas polêmicos. Na Alemanha precisamos reaprender a ouvir e respeitar uns aos outros.
Se não redescobrirmos logo maneiras de permanecer unidos, nossa sociedade se estilhaçará em grupos
rivais. Infelizmente, a forma como se lidou até agora com a crise do coronavírus já contribuiu para que os
abismos sociais se aprofundassem mais ainda. É dessa maneira que nós, cidadãos, perdemos de vista os
interesses comuns e facilitamos a vida de quem vê em cada crise, acima de tudo, um modelo de negócios.
Atualmente, a política e os principais meios de comunicação tentam desviar atenção das mudanças
político-econômicas que estão sendo implementadas à sombra da pandemia, para as quais o coronavírus
cai como uma luva. Além disso, pretende-se que, por temor ao vírus, as pessoas aceitem medidas e
restrições duradouras que perante a situação não têm justificativa alguma – e que ameaçam a paz social e
a existência econômica de milhões de pessoas.
Quero com este relatório dar a mão aos meus conterrâneos, para que possam formar uma opinião acerca
desse pano de fundo da crise do coronavírus e sua verdadeira dimensão. A fim de que cada uma de minhas
afirmações possa ser compreendida, limito-me a fontes de público acesso. Convido-os cordialmente a
examinar minhas declarações antes de que essa possibilidade lhes seja negada permanentemente por
meio de censura.

Página 2

Resumo
Capítulo I:

Capítulo II:

Capítulo III:

Capítulo IV:

Muitos cidadãos veem a crise econômica mundial decorrente das medidas de combate ao
coronavírus como prova de que os governos estão priorizando a saúde da população sobre
os interesses econômicos. Com efeito, as pequenas e médias empresas encontram-se em
situações que ameaçam sua existência, o que, num primeiro momento, parece favorecer
esse ponto de vista. No entanto, a crise vem mesmo a calhar para os grandes agentes da
economia mundial, pois se lhes apresenta uma oportunidade única de estender sua
influência econômica e política e assim maximizar suas possibilidades de lucro. Eles
ambicionam uma nova ordem da economia mundial, adaptada aos seus interesses, e
instrumentalizam a crise econômica para atingir seus objetivos. Porém, esse "reinício da
globalização" acarreta riscos enormes à maioria da população mundial. Isso vale
particularmente para nações industriais como a Alemanha, porque os planos das
megaempresas preveem uma redução de postos de trabalho sem precedentes, por meio da
digitalização, e uma dissolução completa da classe média, bem como a circunvenção dos
Estados-nação no que se refere a assuntos de política econômica. Dessa forma, algumas
poucas empresas dos ramos financeiro e digital aumentariam sua esfera de influência de
maneira ameaçadora à democracia, o que não pode estar no interesse da população.
As megaempresas digitais e os governos se aproveitam da preocupação e do medo das
pessoas em relação ao vírus para obter a aprovação social de novos sistemas digitais de
vigilância e censura. Esses sistemas incluem, entre outros, o rastreamento de contatos, as
identidades digitais, o reconhecimento facial biométrico e os certificados digitais de
imunidade, e são capazes de possibilitar um controle totalitário da população – além de
criar nas pessoas uma dependência considerável, porque controlam, por exemplo, o acesso
à vida pública. Na China, tais sistemas já estão sendo implementados e monitoram quem
pode se deslocar quando e aonde. Projetos de lei do governo federal e observações de altos
funcionários políticos indicam que o uso de tais tecnologias também já está firmemente
previsto na Alemanha "por causa do coronavírus". Tendo em vista que esses sistemas são
desenvolvidos por empresas como a Microsoft e a Google e financiados por grandes grupos
como a BlackRock e a fundação Rockefeller, existe o perigo real de uma influência
excessiva nas liberdades individuais por parte desses agentes no decorrer da crise.
O setor financeiro e os grandes bancos internacionais utilizam a crise para aumentar sua
influência sobre os Estados e as empresas através de uma enorme concessão de créditos.
Muitos cidadãos não têm consciência de que o endividamento estatal constitui um negócio
extremamente atrativo para investidores privados. Devido à considerável demanda por
capital causada pela grave recessão, até mesmo Estados abastados tornam-se
influenciáveis por tais financiadores. A Alemanha também teve de contrair novas dívidas
no mercado de capital, pois apenas com empréstimos pôde compensar suas enormes
despesas com a crise. O setor financeiro se aproveita dessa dependência para impor seus
próprios interesses. Atualmente, os grandes bancos de investimento pressionam
sobretudo pela eliminação do dinheiro em espécie e pela centralização da política
financeira em instituições supranacionais, como o Fundo Monetário Internacional e a
União Europeia, pois dessa forma aumentam consideravelmente seu âmbito de influência
sobre os Estados-nação.
Lamentavelmente, os meios de comunicação não cumprem seu dever de oferecer uma
cobertura abrangente e não informam a população sobre o panorama crucial dos temas
mencionados. Em vez disso, promovem as intenções das megaempresas e reduzem
objeções legítimas à condição de "teorias conspiratórias". Assim contribuem, consciente ou
inconscientemente, para que sejam justamente os menos necessitados aqueles que mais
proveito tiram desta crise.
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I. O Fórum Econômico Mundial (FEM), como porta-voz dos maiores e mais influentes bancos e

corporações internacionais, utiliza a crise para impulsionar uma agenda que vem sendo preparada há
muito tempo para reestruturar a economia mundial.1 Esse chamado "Grande Reinício" ["Great Reset", em
inglês] é visto como um conjunto de mudanças na globalização em direção a uma economia sustentável - o
que é uma ilusão. Na realidade, o FEM, controlado sobretudo por indústrias dos ramos financeiro e digital,
visa a uma centralização do poder político em instituições supranacionais como a Organização das Nações
Unidas (ONU), a União Europeia (UE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).2 O gerenciamento de
crises internacionais para o bem da população serve-lhes de pretexto para essa transição de poder.3 Mas
parece realista que, de repente, as maiores corporações do mundo estejam tão preocupadas com o bemestar do indivíduo? Ou será que elas exploram a boa vontade de pessoas que apenas desejam um mundo
justo e pacífico e que supõem que as ações de organizações supranacionais sejam a chave para esses fins?

Ex-líderes da ONU alertam para desvirtuamento da instituição

Antigos líderes da ONU advertem que o fortalecimento dessas organizações por meio da influência de tais
grandes empresas permite-lhes enfraquecer, de forma duradoura, as regulações democráticas que os
parlamentos eleitos possam exercer sobre a economia global.4 Dessa maneira, as megaempresas
expandem consideravelmente sua influência internacional e maximizam suas possibilidades de lucro;
além disso, conseguem reprimir as pequenas e médias empresas e apoderar-se do mercado liberado pelas
falências destas. O coronavírus e a crise econômica mundial resultante se apresentam como uma
oportunidade de ouro para esses fins. Em síntese, os agentes por trás do FEM utilizam sua influência para
prolongar artificialmente a crise e reestruturar a economia mundial de acordo com sua própria agenda.
Isso pode parecer abstrato e "conspiratório"; porém, o anúncio do "Grande Reinício" em meio ao auge da
crise do coronavírus é bastante revelador a esse respeito. A fim de que a população, especialmente os
pequenos e médios empresários, não se rebele contra esse alarmante processo, envolve-se o plano em
narrativas comoventes sobre uma globalização "humana", "sustentável" e "ecológica", ocultando-se as
transições de poder pretendidas por trás de clichês corporativos simpáticos como "administração global"
ou "cooperação público-privada". Mas quão crível é esse discurso, se são exatamente os mesmos poderes
que se enriquecem há décadas com a superexploração do meio ambiente, às custas da população, aqueles
que agora subitamente se apresentam com uma roupagem "verde"? O fato de que até a ONU promove essa
campanha mundial do setor bancário e das megaempresas aponta claramente para o já mencionado abuso
dessa instituição para interesses econômicos privados.5 Nesse meio tempo, a presidenta da Comissão da
UE, Ursula von der Leyen, também se pronunciou favorável ao "Grande Reinício".6 É possível que, em
breve, agentes políticos pelo mundo todo demandarão mais autoridade para a ONU, a OMS etc. – mas "só"
por causa do coronavírus e de outras crises, é claro. Porém, no fim, quem se beneficia realmente?

Crise econômica global favorece transformação da economia

Muitos cidadãos enxergam na crise econômica que resulta das medidas de combate ao coronavírus uma
prova de que os governos colocam a saúde pública acima dos interesses do mercado. Infelizmente, a
verdade é justamente o contrário: a crise favorece enormemente as empresas mais influentes do mundo
para a transformação da economia global à qual aspiram, à custa das pequenas e médias empresas. A
transferência de poder político para os escalões mais altos também contribui para esse processo.
Recentemente, o presidente do parlamento alemão, Wolfgang Schäuble, foi surpreendentemente sincero
quanto a esses mecanismos, ao afirmar:

"A crise do coronavírus é uma grande oportunidade. A resistência às mudanças vai diminuir com a
crise. Agora, podemos alcançar a união econômica e financeira que até então havíamos fracassado
em empreender politicamente. [...]" 7

www.weforum.org/great-reset; 2020
Why we need international cooperation now more than ever; www.weforum.org; 22 set. 2020
3 What COVID-19 could mean for international cooperation; www.weforum.org; 17 jun. 2020
4 Adams, Barbara; Martens, Jens. Fit for whose purpose? Private funding and corporate influence in the United Nations; 2015
5 The Great Reset: A Unique Twin Summit to Begin 2021; www.weforum.org; 2020
6 The Great Reset: Building Future Resilience to Global Risks; www.weforum.org; 17 nov. 2020
7 Die Pandemie ist eine große Chance; www.wolfgang-schaeuble.de; 21 ago. 2020
1
2
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Certamente não foi sua intenção; porém, com essa afirmação, o próprio Schäuble descreve por que a crise
é um fator muito conveniente a favor dessa transformação há muito tempo planejada. A centralização da
economia nas mãos de um pequeno grupo de grandes empresas e investidores financeiros se acelerará
ainda mais com a união econômica. Os principais agentes políticos estão a par dessas interações. Alguns
permanecem calados porque se beneficiam financeira ou profissionalmente dos processos acima
descritos. Outros silenciam porque sabem que, se ousarem dizer a verdade, o complexo político-midiático
cairá sobre eles e será o fim de suas carreiras políticas. Poucos dão sequer uma pista de quem se beneficia
realmente com a crise.

Instituições supranacionais possibilitam às megaempresas exercer influência anti-democrática

A menos que um número suficiente de pessoas se conscientize a tempo dos perigos de uma concentração
ainda maior de poder nas mãos de umas poucas grandes instituições – e resista a esse processo –, em
breve podemos nos encontrar num mundo em que nossos governos democraticamente eleitos não
tenham mais nenhum poder de decisão na prática. Isso já vem ocorrendo há muito tempo na política fiscal,
razão pela qual a transferência de renda dos trabalhadores para os ricos corre cada vez mais solta. Além
disso, "por causa do coronavírus", pretende-se que todas as políticas econômicas dos países membros da
União Europeia sejam transferidas para essa instituição. Entretanto, não podemos nos iludir sobre quem
tiraria proveito desse aumento do poder da Comissão da UE: a política econômica no nível da UE serviria
apenas aos interesses de transnacionais como a Amazon, a BlackRock, o Goldman Sachs etc. As
consequências seriam uma privatização e uma desregulação sem precedentes. Essa orientação já se faz
evidente, por exemplo, na isenção fiscal de facto para empresas do ramo digital e no tratamento
privilegiado do setor financeiro. Sahra Wagenknecht [parlamentar alemã] descreve essa conexão da
seguinte forma:

"Com mais e mais competências sendo transferidas a um nível onde a economia e especialmente as
grandes empresas têm muito mais influência que qualquer outro grupo de interesses, é muito
claro o que acontece: a democracia é ainda mais enfraquecida, os interesses do lucro se impõem
com ainda menos pudor. É uma ilusão completa achar que um governo europeu regulamentaria as
empresas melhor do que os governos nacionais. Na verdade, devido às relações de poder a nível de
UE, ocorre justamente o contrário: quanto mais decisões são delegadas a Bruxelas, mais fácil para
as grandes empresas impor seus interesses." 8

Pequenas e médias empresas e propriedades rurais são compradas; vagas de emprego, cortadas

Com as medidas anticoronavírus, os governos permitem – paralelamente à transição de poder almejada –
que empresas de pequeno e médio porte, ao longo da crise, desapareçam do mercado ou sejam compradas
por grandes conglomerados e investidores financeiros. Tendências similares preocupantes têm sido
observadas há muito tempo no setor agropecuário. Ao mesmo tempo, utiliza-se o coronavírus como
pretexto para um corte de vagas em larga escala, o que constitui um pré-requisito básico para a "quarta
revolução industrial", isto é, a transformação digital da economia. Essa abordagem está alinhada com a
agenda do "Grande Reinício" e infelizmente não tem muito a ver com proteger a população. Faço então um
apelo em particular a todos os pequenos e médios empresários para que resistam a esses esforços.
Também para a maioria dos trabalhadores esses planos constituem uma ameaça existencial, porque o
resultado será uma economia mundial totalmente digitalizada e centralizada, com uma força de trabalho
muito menor. O caminho da digitalização, portanto, conduz diretamente à renda básica condicional (não
incondicional) e com isso à dependência completa. Ou como o diretor executivo da Siemens, Joe Kaeser,
expressou:

"A digitalização vai acabar com a classe média. [...] de cada dez atingidos somente um vai ascender
socialmente, os outros vão descer. E eu garanto: se alguma coisa vai deter o movimento digital, é a
agitação social." 9

Então, devemos seguir de maneira acrítica a narrativa construída pela mídia e pela política, em que a
digitalização é a redenção que vai nos salvar da crise? Ou será que alguma coisa aqui nos está sendo
imposta, algo que ao final será em nosso detrimento?
8 Wagenknecht,
9 How

Sahra. Couragiert gegen den Strom; 2aedição; p. 156; Westend-Verlag; 2017
to Adapt to the Digital Age; www.youtube.com; a partir dos 28:28; 17 jun. 2016
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II. Empresas do setor digital em todo o mundo instrumentalizam o temor do vírus para conseguir

a aprovação social de sistemas abrangentes de controle e vigilância. Tais sistemas, que incluem
rastreamento de contatos, identificação digital, reconhecimento facial biométrico e certificados digitais de
imunidade, tomados em conjunto possibilitam um controle totalitário da população. Na China, o âmbito
completo dessas tecnologias já está sendo implementado, de modo que mesmo os direitos mais básicos
dos cidadãos sofrem restrições e interferência de sistemas de inteligência artificial. Por meio de uma
combinação de "aplicativo Corona" com uma versão inicial de certificados de imunidade, os cidadãos
podem ser privados de sua liberdade de movimento de forma automática, quando seu "estado de saúde" –
conforme definido e transmitido pelo sistema – não condiz com as exigências pré-estabelecidas.10 Câmeras
equipadas com tecnologias de reconhecimento facial filmam e identificam qualquer pessoa em espaço
público. O padrão 5G de telefonia celular possibilita esse tipo de vigilância em massa em tempo real. Ou
seja, as tecnologias digitais decidem quem pode ou não sair de casa. Tal sociedade só pode ser descrita
como uma tirania tecnocrática. Lamentavelmente, planos similares também fazem parte dos objetivos do
nosso governo federal [da Alemanha]: por meio de uma assim chamada "documentação de vacinação ou
imunidade", nosso governo também deseja condicionar direitos fundamentais das pessoas deste país,
como o direito ao livre trânsito ou à livre assembleia, à comprovação de imunidade, por exemplo mediante
vacinação.11 Essas intenções não são diferentes daquelas da ditadura chinesa, e é apenas graças ao
protesto público que o governo alemão ainda não pôde aprovar essas medidas em sua versão original.

Grupos financeiros e digitais estabelecem arquitetura global de vigilância

Este ano [2020], o Fórum Econômico Mundial está introduzindo no setor de viagens internacionais, por
meio do CommonPass ("passe comum"), um sistema designado para monitorar e controlar o acesso à vida
pública; nesse caso, a liberdade de viajar. Esse sistema requer uma espécie de "identidade digital", bem
como o registro de comprovantes de vacinação e/ou testes de Covid-19 em um banco de dados, como base
para a autorização para o embarque em qualquer viagem.12 O projeto é apoiado, entre outros, pela
Fundação Rockefeller, pela Google, pelo banco J. P. Morgan, pelo grupo financeiro BlackRock e também por
representantes das Nações Unidas.13 O objetivo das instituições e empresas envolvidas é persuadir todos
os governos do mundo ao uso do sistema. Com isso, revelam-se mais uma vez (além do "Grande Reinício"
acima mencionado) as ambições globais das empresas por trás do projeto e a maneira como a ONU é
instrumentalizada para esse fim. Levantam-se assim as questões de por que os grupos financeiros, em
particular, têm tanto interesse em monitorar e controlar as pessoas e por que estão dispostos a investir
tanto dinheiro no desenvolvimento das tecnologias correspondentes.

Retorno à normalidade só com vigilância digital?

O Conselho Ético alemão, considerando os dados médicos atuais sobre a situação do coronavírus,
desaconselha a introdução imediata de tais sistemas, mas não se pronunciou sobre uma possível
implementação futura.14 Desse modo, é muito provável que os certificados digitais de imunidade, ou o
CommonPass, por exemplo, sejam apresentados nos próximos meses pela mídia e pelo governo como prérequisitos básicos para o retorno à normalidade. Várias empresas alemãs já oferecem serviços de
vigilância digital, que verificam automaticamente se uma pessoa apresenta temperatura corporal normal
ou se está usando máscara. Sistemas como esses já estão sendo combinados com tecnologias de
reconhecimento facial, que os fabricantes anunciam como "monitoramento efetivo em tempo real de
rostos com ou sem máscaras".15 A Lufthansa introduziu há pouco um sistema correspondente, no qual os
dados biométricos dos passageiros são armazenados em servidores da Microsoft.16 Não quero me
acostumar à ideia de que tais sistemas logo possam determinar nossa liberdade de movimento. Minha
preocupação é que algumas pessoas abdicariam de sua liberdade individual por uma sensação ilusória de
segurança. Medidas tão massivas de vigilância são proporcionais à situação do coronavírus?
10 Coronavirus:

So funktioniert Chinas Farbcode-System; www.rnd.de; 16 abr. 2020
für den Entwurf eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite; www.bundesgesundheitsministerium.de; 29 abr. 2020
12 CommonPass; www.weforum.org; 2020
13 The Commons Project Establishes Global Board of Trustees; www.thecommonsproject.org; 08 jul. 2020
14 Deutscher Ethikrat rät derzeit von Covid-19-Immunitätsbescheinigungen ab; www.ethikrat.org; 22 set. 2020
15 Erkennungssoftware soll Maskenverweigerer identifizieren; www.rnd.de; 19 set. 2020
16 Häufig gestellte Fragen zu Star Alliance Biometrics; www.lufthansa.com; 2020
11 Formulierungshilfe

Edward Snowden alerta para a arquitetura mundial da opressão
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Nesse contexto, pessoalmente, concordo com Edward Snowden, que alerta para uma arquitetura global de
opressão engendrada por tecnologias digitais que se sobreporão à crise.17 Se permitimos que sistemas
digitais decidam sobre nossa liberdade de movimento e nosso acesso à vida pública, cedemos aos
operadores dessa infraestrutura digital também o controle sobre nossos direitos humanos mais
fundamentais. Basta um olhar à China para reconhecer os perigos reais de uma estrutura social tão
tecnocrática. Ninguém deveria ter de viver num mundo assim; contudo, em consequência de uma relação
muito descuidada com as realizações tecnológicas, estamos todos sendo cada vez mais pressionados nessa
direção. Isso também vale para a Europa, ainda que num primeiro momento possa ser difícil imaginar.
Nesse contexto, o fato de que a rede 5G, ao contrário da infraestrutura anterior de telefonia celular, está
sendo desenvolvida em grande parte com dinheiro público é um indício de que essa tecnologia também
será usada pelo Estado para fins de vigilância em massa. Em 2019, num dos inúmeros eventos promovidos
em Berlim pelo lobby da indústria de telecomunicações, perguntei ao diretor técnico geral de uma das
maiores fornecedoras mundiais de equipamentos de rede se o 5G era de fato desenvolvido para usuários
privados e, em caso afirmativo, para quais dispositivos exatamente ele seria viável. A resposta foi que o 5G
era desenvolvido para "fins profissionais", o que reforçou minha hipótese de que não se trata das
necessidades dos cidadãos.

O Fórum Econômico Mundial já defende o monitoramento extensivo em tempo real de toda a população
por meio da cobertura 5G, justificando-o, de forma previsível, como "proteção da saúde pública".
Tomando-se em conjunto todos os dispositivos que as empresas ligadas ao FEM desejam implementar,
chega-se a uma conclusão alarmante: a médio prazo, todos os dados de cada pessoa (desde contatos até
parâmetros vitais), em cada lugar, em tempo real, poderão ser coletados.18 É portanto uma abordagem
pérfida, por parte do governo federal, tentar agora implementar esses planos com o dinheiro destinado a
um "pacote de auxílio do coronavírus".19

Microsoft e Fundação Rockefeller coletam dados biométricos da população mundial

Sistemas de identificação digital já eram promovidos antes da crise do coronavírus por agentes influentes
do cenário global: a Fundação Rockefeller e a Microsoft têm trabalhado nesse objetivo já por muitos anos
com a chamada "ID2020". Trata-se de um projeto de registro digital biométrico de toda a população
mundial, em que certificados digitais de imunidade são explicitamente descritos como uma possível
aplicação do sistema.20 Uma campanha global de vacinação contra o coronavírus poderia em breve servir
de pretexto para a implementação, no mundo todo, de sistemas que vêm sendo desenvolvidos há muitos
anos – possivelmente em conjunto com o CommonPass descrito anteriormente. É importante notar que,
com isso, a identidade de cada cidadão (passaporte, informações sobre o estado de saúde, dados
bancários, informações de contatos etc.) seria armazenada e gerenciada por empresas privadas, de forma
centralizada – um cenário perturbador, mas infelizmente realista. Quando examinamos esse e outros
projetos das corporações digitais, não se pode evitar a sensação de que essas empresas nos veem
meramente como mercadorias, ou matéria-prima a ser explorada economicamente. Por exemplo, a
Microsoft patenteou um sistema em que sensores instalados no corpo humano podem ser usados para
minar criptomoedas.21 Sob esse ponto de vista, o projeto de "interface cérebro-computador" (braincomputer interface, ou BCI) anunciado pelo Facebook em 2017 parece ainda mais surreal. O bilionário
Elon Musk já desenvolveu um robô capaz de implantar chips micro-eletrônicos automaticamente no
cérebro humano.22 Os próprios desenvolvedores já não negam que essas tecnologias não se destinam em
primero lugar a fins médicos.
Em janeiro de 2020, na última conferência do FEM, participantes de um evento com o tema "Quando as
pessoas se tornarem ciborgues" discutiam a ideia de colocar de lado aspectos éticos em favor das
possibilidades técnicas.23 Que tipos de pessoas se reúnem nesses eventos de alto padrão, nos quais ideias
17 Corona-Maßnahmen:

Snowden warnt vor "Architektur der Unterdrückung"; www.heise.de; 11 abr. 2020
Global Accelerator Programme – Compendium of use cases; www.weforum.org; 09.2020
19 Eckpunktepapier Konjunkturpaket; www.bundesfinanzministerium.de; 03 jun. 2020
20 www.id2020.org/alliance
21 Cryptocurrency System Using Body Activity Data; Patent WO/2020/060606 bzw. US16138518; 26 mar. 2020
22 An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels; www.biorxiv.org; 02 ago. 2019
23 When Humans Become Cyborgs; www.weforum.org; a partir dos 28:40; 24 jan. 2020
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tão anormais podem ser propagadas abertamente? O fundador e presidente do FEM, Klaus Schwab,
afirmou literalmente em maio de 2019 que a quarta revolução industrial levaria a uma "fusão das
identidades física, digital e biológica" – como se isso já houvesse sido decidido, passando-se por cima de
oito bilhões de pessoas.24 Claramente, tenta-se construir uma tecnocracia no mundo quase inteiro, o que
deveria ser motivo de preocupação para qualquer pessoa com empatia. De modo geral, as declarações
desses indivíduos influentes lançam dúvidas se ainda possuem noção da realidade, se não estão presos
numa mentalidade potencialmente perigosa.

As empresas estão perdendo a noção da realidade?

Sou da opinião de que precisamos urgentemente de um debate amplo sobre os aspectos éticos das
tecnologias acima mencionadas. Da mesma forma que a clonagem por engenharia genética, temos de nos
perguntar sobre o implante de microchips no cérebro humano – se precisamos mesmo exaurir todas as
suas possibilidades técnicas, ou se essa forma de transumanismo não leva a um nível perigoso de
desumanização. Será mesmo "normal" que pessoas muito ricas já estejam anunciando que pretendem
conectar seres humanos diretamente com redes digitais, através de implantes neurológicos?25 Por que
motivo a Microsoft quer coletar dados biométricos da população mundial inteira? Devemos mesmo
permitir que empresas com tais intenções erijam uma arquitetura de vigilância a nível global "por causa
do coronavírus" e assim ganhem acesso a todos os aspectos de nossas vidas? E por que os meios de
comunicação não fazem esses questionamentos, em lugar de propagandear esses projetos todos sem
nenhuma crítica?

"Admirável Mundo Novo"

Agentes influentes, dentre os quais fundações internacionais, promovem já abertamente a ideia de
vigilância total e permanente da população inteira – evidentemente "só" por causa do coronavírus.26 Esse
aspecto não pode ser ignorado quando se observa os esforços de certos filantropos na crise atual. De
qualquer forma, temos de ser mais críticos de investidores que "compram" nosso consentimento com
ações filantrópicas estratégicas e que, apesar (ou por causa?) de suas doações supostamente altruístas,
estão cada vez mais ricos e influentes.
As regras complicadas e em parte impraticáveis (diários de contatos, listas de clientes, rastreamento de
contatos pelas autoridades etc.) poderiam motivar muitas pessoas a aceitar sistemas digitais de vigilância
como soluções convenientes para o dia-a-dia. Se as empresas digitais, a mídia e o governo enxergam nesse
modelo chinês a chave para um retorno à (nova) normalidade, então deveria ficar claro para cada um de
nós do que exatamente se trata.

Além da questão da vigilância, não se pode deixar de mencionar que a indústria digital estende há muito
tempo seu modelo de negócios à área da educação, no que se refere à digitalização das escolas; para tanto,
o coronavírus proporciona uma fachada excelente. Faço um apelo a todos os pais e professores para que
acompanhem com senso crítico tais tendências.

Essas empresas não estão do nosso lado e tampouco têm em mente o bem-estar das crianças ou a
preservação da liberdade individual. Querem antes de tudo criar dependência, fazendo com que suas
tecnologias sejam indispensáveis em todos os setores. Para isso infiltram-se cada vez mais em todos os
aspectos da vida sem que realmente tomemos consciência. A digitalização das funções administrativas,
das transações monetárias, das escolas, da economia, da mídia, das comunicações, por fim, da sociedade
inteira, é financiada e colocada em marcha por um número muito pequeno de conglomerados
empresariais. Vamos ficar olhando, inertes, essas dependências se criarem e estabelecerem de forma
duradoura na sequência da crise do coronavírus?

24 World

Economic Forum Founder Klaus Schwab on the Fourth Industrial Revolution; www.youtube.com; a partir dos 15:45; 13
mai. 2019
25 Chip stellt Verbindung zwischen Gehirn und Smartphone her; www.tagesspiegel.de; 29 ago. 2020
26 National Covid-19 Testing Action Plan; www.rockefellerfoundation.org; 21 abr. 2020

Quanta vigilância e quanto controle uma
sociedade livre pode suportar?

III. O setor financeiro,
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em especial os grandes bancos de investimento internacionais,
instrumentaliza a crise por meio de empréstimos extensos a governos e empresas, a fim de criar novas
dependências e aumentar sua esfera de influência política. Isso é feito ou diretamente, através dos bancos,
ou indiretamente via organizações como o FMI e o Banco Mundial. A necessidade aguda de capital
resultante da crise deixa os Estados suscetíveis à influência de financiadores privados. Esse desequilíbrio
de poder impossibilita qualquer controle democrático e dessa forma o setor bancário privado se converte
em agente político. Tal abordagem é particularmente questionável porque esses créditos bilionários não
se destinam ao auxílio à população ou à economia real, mas sim sobretudo aos credores dos Estados, de
forma análoga aos "resgates dos bancos" em anos anteriores. O dinheiro é, portanto, utilizado apenas em
parte para o auxílio socioeconômico, enquanto o setor financeiro é poupado de perdas. Quem paga o preço
são os pobres e a classe média, pois as enormes dívidas podem levar a aumentos massivos dos impostos –
especialmente após os períodos eleitorais. Ao mesmo tempo, a concessão de créditos possibilita aos
bancos exercer influência política. Devido a esses mecanismos, é de interesse dos bancos que a crise
econômica resultante das medidas anticoronavírus seja o mais devastadora possível – por mais absurdo
que isso possa parecer num primeiro momento. Para esse fim, utilizam os canais que os meios de
comunicação lhes abrem para disseminar mais pânico e agravar ainda mais a situação econômica. Além
disso, por meio de instituições como o FMI e o Banco Mundial, promovem uma transição de poder em prol
de organizações supranacionais, já que assim aumentam progressivamente sua esfera de influência sobre
a política fiscal global.

Créditos da imagem página 8: iStock.com/Sergey Tinyakov

Influência significativa do FMI e dos grandes bancos na resposta global ao vírus

O setor financeiro já é um dos agentes mais importantes na política externa e na resposta global à pandemia.
Por exemplo, em outubro de 2019, quando a simulação "Evento 201" foi conduzida pelo Fórum Econômico
Mundial e pela Fundação Bill & Melinda Gates, participantes ligados ao Banco Mundial também estavam
presentes para discutir políticas financeiras de resposta a uma possível pandemia de coronavírus.27 Para
tanto, os participantes simularam uma pandemia que, apenas dois meses depois, ocorreu de fato. Ou seja, a
reação mundial ao coronavírus não se deu de forma alguma coincidentalmente, mas já havia sido exercitada
de maneira laboriosa com o "Evento 201". Isso pode ser notado nos eventos mais recentes na Bielorrúsia. O
FMI, como braço do setor bancário, ofereceu 940 milhões de dólares ao pequeno país em dificuldades em
junho de 2020, exigindo em troca a adoção de medidas como lockdowns, quarentenas e imposição do uso de
máscaras.28 O pano de fundo dessas exigências era o fato de que a Bielorrúsia, com sua atitude sóbria no
combate ao coronavírus, ameaçava a narrativa desejada, de uma pandemia mortal. Se olharmos para a longa
lista de 102 países que solicitaram crédito ao FMI no contexto da crise, é provável que se encontre um
padrão similar. O próprio FMI afirma que a concessão de créditos é condicional a "medidas apropriadas de
controle do coronavírus" por parte dos países contemplados.29 Aqueles que se perguntam por que tantos
países, em todo o mundo, adotaram medidas quase idênticas, encontram nessas relações uma possível
resposta. A Bielorrúsia rejeitou a interferência do FMI e podemos agora observar as consequências. O fato de
que a UE – tendo em vista a taxa de câmbio atual com a Bielorrúsia – não está realmente preocupada com a
possibilidade de fraude eleitoral no país é evidenciado pela recusa da OSCE (Organização para a Segurança e
a Cooperação na Europa), sob uma justificativa tênue, a acompanhar de perto as eleições bielorussas.30

O coronavírus ajuda os bancos em seu objetivo de eliminar o dinheiro em espécie

À parte os aspectos políticos, o setor financeiro abusa da crise para seguir pressionando por seu objetivo,
há muito buscado, de abolir o dinheiro em espécie em todo o mundo. Infelizmente muitas pessoas não têm
consciência do impacto da transição para moedas digitais e do enorme potencial de abuso associado.
Nesse ponto, peço a cada um que reflita sobre as consequências reais de uma sociedade sem dinheiro em
espécie, particularmente o nível de controle que os operadores da infraestrutura global de pagamentos
digitais poderiam exercer sobre toda a população. Também deve ser salientado que, com uma abolição do
dinheiro em espécie, essas empresas lucrariam sobre toda e qualquer transação financeira no mundo, sem
exceção – coisa que, pessoalmente, não desejo de forma alguma.
27 www.centerforhealthsecurity.org/event201/;

2019
über Aufdrängung von zusätzlichen Bedingungen; www.deu.belta.by; 19 jun. 2020
29 The IMF´s Response to COVID-19; www.imf.org; 29 jun. 2020
30 ODIHR will not deploy election observation mission to Belarus due to lack of invitation; www.osce.org; 15 jul. 2020
28 Lukaschenko
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Poderes influentes, que antes do coronavírus já faziam campanhas intensivas pela eliminação global do
dinheiro em espécie, agora estão explorando a crise para atingir esse objetivo. Gostaria de mencionar,
apenas de passagem, que o fundador da Microsoft, Bill Gates, também está envolvido no projeto. 31 De
qualquer forma, em vista do enorme potencial econômico desse setor, é improvável que esses agentes
tenham outros fins que não dinheiro e influência política, ainda que escondam seus objetivos em público
sob o manto de "campanhas de arrecadação". Então, quando somos instruídos a deixar de usar dinheiro
em espécie devido ao coronavírus, não podemos ignorar os interesses econômicos por trás. Ademais é
digno de nota que a ONU esteja usando seu nome para promover mais essa campanha global do setor
bancário.32

O setor financeiro instala seus agentes no topo – e observamos sem fazer nada

De modo geral, minhas observações no parlamento me levaram à conclusão de que o setor financeiro
influencia a política com uma autoconfiança desconcertante, sendo capaz inclusive de posicionar seus
próprios membros em altos cargos políticos sem provocar qualquer tipo de protesto público. Quando
gerentes do Goldman Sachs, ou executivos do FMI, podem assumir a presidência do Banco Central Europeu,
é sinal de que a União Europeia perdeu toda e qualquer conexão com os interesses e as necessidades do
povo. E quando representantes da BlackRock na Alemanha são cotados como candidatos a chanceler, parece
que estamos muito mal informados sobre as intenções e os métodos do setor financeiro e nos falta senso
crítico. Senso crítico este do qual precisamos, quando, de um lado, o patrimônio dos bilionários não para de
crescer e, de outro, cada vez mais pessoas vivem em situação de pobreza, inclusive em nosso país. Esses
desdobramentos não são coincidência, e sim resultado de décadas de políticas favoráveis ao 0,01% dos mais
ricos. A maior empresa de gestão financeira do mundo, BlackRock, agora presta consultoria de políticas
financeiras à UE de forma oficial. Pode se fazer mais óbvia a influência do setor financeiro na política? Em
2010, quando o Süddeutsche Zeitung ainda fazia uma cobertura crítica a tal interferência, o ex-editor-chefe
Heribert Prantl escreveu:

"Mas também precisamos discutir o que fazer para que não sejam o dinheiro e os mercados
financeiros aqueles que ditam as regras na Europa, e sim os representantes do povo e os governos
por ele eleitos."33

Um exemplo claro dessa influência do setor financeiro sobre representantes do governo federal é o
escândalo atual do CumEx no banco Warburg, envolvendo o roubo de centenas de milhões dos cofres
públicos. Nosso atual ministro das Finanças (então prefeito de Hamburgo) fez vista grossa, dificultou a
recuperação do dinheiro, mentiu ao Comitê Financeiro do Parlamento Alemão sobre o número de reuniões
que teve com representantes do banco e, agora que as acusações não podem mais ser negadas, diz que não
se lembra do conteúdo dessas reuniões.34 Caros leitores, são pessoas assim que ocupam os cargos mais altos
do governo federal e decidem sobre a distribuição de riquezas na Alemanha. O caso Warburg proporciona
uma oportunidade única de analisar o conluio entre a alta política e o setor financeiro. Embora o caso em si
esteja longe de ser isolado, apenas muito raramente os detalhes desse tipo de conspiração vêm a público.
Então, espero que a oportunidade não passe em branco e que os cidadãos não se deixem enganar por apelos
dramáticos de funcionários políticos ou relativizações por parte da mídia.

31 www.betterthancash.org/members

32 www.betterthancash.org/members/page/8
33 Geld
34 Olaf

regiert die Welt – wer regiert das Geld?; www.sueddeutsche.de; 20 mai. 2010
Scholz mit Vorwürfen im Fall der Warburg-Bank konfrontiert; www.bundestag.de; 09 set. 2020
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IV. Os meios de comunicação de massa, com sua cobertura enganosa, encorajando polarizações e

fomentando ansiedades, cavam deliberadamente uma fenda em nosso tecido social. O medo, em especial, é
uma ferramenta útil para nos pressionar a aceitar medidas que jamais aceitaríamos em condições
normais. A depender do objetivo em vista, os meios de comunicação disseminam à escolha o medo do
terrorismo, das mudanças climáticas contemporâneas ou, atualmente, de uma pandemia. Dessa forma
obtêm o consentimento da sociedade a mudanças que na verdade vão contra os interesses da população. O
truque de manipulação consiste na instrumentalização de nosso idealismo e nossa boa vontade, por
exemplo, para a proteção do meio ambiente ou para a saúde daqueles à nossa volta. O resultado para nós é
sempre o mesmo: perda de liberdade e de prosperidade, além de uma concentração de poder ainda maior
nas mãos de agentes que fogem consistentemente à nossa observação e cujos objetivos não nos são
informados de maneira alguma.
De vez em quando, algum representante proeminente da mídia aborda essas relações de poder
abertamente. Muito tempo atrás, num evento com os mais prestigiados jornalistas estadounidenses, o exeditor-chefe do New York Times John Swinton afirmou:

"Não existe imprensa independente nos Estados Unidos, a não ser em cidades remotas de áreas
rurais. Vocês são todos escravos. Vocês sabem, eu sei. Não tem um de vocês que ouse expressar
uma opinião honesta. Se o fizessem, já saberiam de antemão que jamais seria publicada. Se eu
permitisse que opiniões honestas fossem publicadas em uma edição do meu jornal, em menos de
24 horas eu estaria como Otelo – meu emprego desapareceria. Aquele que fosse louco o bastante
para escrever opiniões honestas estaria no olho da rua caçando um novo emprego. O negócio de
um jornalista em Nova York é distorcer a verdade, mentir descaradamente, perverter, difamar,
bajular os poderosos ["Mammon", no original] e vender seu país e seu povo pelo seu pão de cada
dia, ou pelo seu salário, que é a mesma coisa. Vocês sabem, eu sei; que tolice propor um brinde à
'independência da imprensa'! Somos vassalos, instrumentos dos homens ricos nos bastidores.
Somos marionetes. Eles mexem os cordéis e dançamos. Nosso tempo, nossos talentos, nossas
vidas, nossas possibilidades, são todos propriedade de outros homens. Somos prostitutas
intelectuais."35

Receio que absolutamente nada tenha melhorado nesse aspecto. Pelo contrário, agora nem mesmo
pequenos veículos locais conseguem tomar posições neutras, pois obtêm a maior parte das notícias de
umas poucas agências centrais e já não investigam assuntos supra-regionais por conta própria. Por isso,
hoje em dia é muito mais fácil manter opiniões inquietantes longe da mídia. Os veículos públicos e
privados, assim como as redes sociais, garantem assim que as pessoas se distraiam do panorama decisivo
dos eventos importantes e que as narrativas desejadas sejam construídas. Paralelamente, debates
desnecessários sobre temas completamente irrelevantes são forçados na sociedade, obviamente também
visando à distração. Aqueles que já analisaram mais de perto os métodos científicos de manipulação de
opinião vão perceber que a abordagem é sistemática e de forma alguma resulta de mero acaso.36

Como surgiram as "imagens de Bergamo"?

Os meios de comunicação também utilizam o poder das imagens de forma direcionada. Chocam-nos com
fotografias de supostas "valas comuns de mortos pelo coronavírus" nos Estados Unidos, enquanto
silenciam sobre o fato de que moradores de rua falecidos vêm sendo sepultados em tais valas comuns por
muitos anos e esses locais são filmados desde 2016.37 Mostram-nos imagens dramáticas de caminhões do
exército transportando caixões em Bergamo, no norte da Itália, e no entanto suprimem a informação
importante de que, segundo a Federação Nacional Italiana de Empresas Funerárias, no início da crise do
coronavírus 70% das funerárias da região haviam fechado as portas por motivos de quarentena, e foi
apenas por essa razão que o exército foi convocado, uma única vez, para o transporte de 60 caixões.38 Os
conglomerados midiáticos e as emissoras estatais fiam-se na aposta de que nós, cidadãos, não teremos
tempo de investigar os cenários de fundo e portanto seremos obrigados a confiar em sua cobertura. Mas
35 Schellhous,

E. J. The new republic – founded on the natural and inalienable rights of man; p. 122; www.archive.org; 1883
Edward. Propaganda – Die Kunst der Public Relations; 1928; Deutsche Erstausgabe 2019
37 The Potter´s Field; www.youtube.com; 2016
38 Coronavirus, Federazione Onoranze Funebri; www.adnkronos.com; 24 mar. 2020
36 Bernays,
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por que motivo essa cobertura é tão cheia de lacunas? E será que não estamos facilitando demais à mídia a
tarefa de influenciar nossa opinião?

Falta neutralidade também na Wikipédia

Até mesmo a enciclopédia digital Wikipédia, com seu enorme alcance e sua enorme aceitação entre a
população, já vem se prestando há algum tempo a campanhas lucrativas de relações públicas para grandes
empresas ou indivíduos abastados.39 Ao mesmo tempo, está se tornando cada vez mais um espaço de
humilhação pública para pessoas que divergem da opinião dominante. No contexto da crise do
coronavírus, vários cientistas de renome, como o ganhador do Prêmio Nobel Luc Montaigner, viram suas
reputações manchadas sistematicamente na Wikipédia, ainda que anteriormente figurassem dentre os
mais respeitados em suas especialidades. Esse modo de agir é especialmente dissimulado, porque é
impossível defender-se contra essa forma de difamação pública e o regulamento interno da Wikipédia
previne a sua correção. Outro motivo de preocupação é a tendência atual dos assim chamados "portais de
checagem de fatos" de distorcer descaradamente fatos inconvenientes sobre o coronavírus, além de
difamar opiniões impopulares.

A narrativa é inculcada nas crianças com jogos eletrônicos

Créditos da imagem: iStock.com/shaunl

Emissoras públicas também participam da propaganda do coronavírus e não se privam sequer de
influenciar deliberadamente as crianças. Por exemplo, a ARD e a ZDF [emissoras estatais de rádio da
Alemanha] desenvolveram com dinheiro público um jogo eletrônico para jovens em que o jogador deve
evitar o contato com "crianças pequenas altamente infecciosas" e "teóricos conspiracionistas".40 Deixo a
cada um que decida por si mesmo se uma tal iniciativa, paga do bolso do contribuinte, ainda pode ser
considerada uma resposta séria a uma pandemia.

Imagens de Bergamo: 70% das funerárias da região tiveram de entrar em quarentena, razão pela qual o exército foi convocado para um único transporte de 60 caixões.

39 Buyniski,

Helen. Wikipedia: Ein Sumpf aus üblen Machenschaften; 2018
2020

40 www.playcoronaworld.com;

Caros leitores e leitoras,
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provavelmente só lhes resta pouco tempo para examinar esse panorama e formar uma opinião própria a
respeito. Pois governos ao redor do mundo vêm há muito tempo tentando privá-los dessa possibilidade
por meio de censura, em cooperação estreita com os meios de comunicação e a economia digital. 41
Justificam-no com o suposto perigo de "teorias conspiratórias", mas o objetivo não é de forma alguma
proteger a população de notícias falsas, e sim a supressão de fatos e opiniões inconvenientes. Certos
conteúdos já estão sendo apagados arbitrariamente de grandes plataformas online, sempre sob o pretexto
de "proteção contra desinformação". Porém, quando deixamos que pontos de vista alternativos sejam
censurados por motivos espúrios, não só abdicamos dos nossos direitos fundamentais à liberdade de
expressão e de imprensa; ao mesmo tempo, deixamo-nos levar rumo à uma dependência total da grande
mídia, das companhias digitais e das declarações dos políticos. A reação nervosa dos governantes a
qualquer crítica às medidas de controle do coronavírus mostra que estão seriamente preocupados em
manter o controle da narrativa. O fato de que vozes críticas sejam largamente difamadas na mídia, mal
permitindo-se-lhes o direito de resposta, também aponta para uma temida perda de controle sobre a
opinião pública. Mas se então permitirmos que o governo converta a si mesmo, ou a suas instituições
autorizadas, numa espécie de "Ministério da Verdade", como conciliar isso com os pressupostos de uma
sociedade aberta e liberal?

Democracia ameaçada pelo lobismo e pela supressão de opiniões inconvenientes

Em vista de todas essas maquinações, temo que precisamos considerar seriamente uma hipótese muito
perturbadora: de que estejamos sendo deliberada e conscientemente enganados, não apenas pela mídia,
mas também por líderes políticos, em nosso detrimento geral. Quem já conheceu em primeira mão a
covardia moral repugnante que impera no parlamento e nos ministérios já não tem quaisquer ilusões
sobre a integridade do nosso governo. O Parlamento é um sistema autorregulado em que qualquer um que
saia do estreito corredor das opiniões toleradas é submetido a pressões. Especialmente quando se trata da
influência das corporações e dos grandes bancos – essas inter-relações são um grande tabu, inclusive em
reuniões de comitês a portas fechadas, ainda que estejam ligadas à maioria das decisões políticas
importantes. Se alguém, nesse ponto, acusar-me de desprezo pela democracia por essas afirmações, está
tomando a saída fácil. Ao contrário, quero que a democracia seja restaurada, em nosso próprio interesse
de cidadãos comuns. Pois, para quem já pôde observar a arrogante autoconfiança com que os bilionários
interferem nas decisões políticas, democracia é a última palavra que vem à mente.

Representantes da Igreja emitem alerta

Altos representantes da Igreja também reconheceram a gravidade da situação e nos alertam para as
intenções de agentes com poder financeiro nessa crise. Recordam-nos que o coronavírus serve de
combustível às ambições desses agentes e que a centralização de poder político e econômico que se
seguirá vai escapar a qualquer controle democrático. Também apontam para os riscos que o
monitoramento digital coloca à liberdade de cada indivíduo. A mídia revela muito sobre suas intenções ao
desqualificar como maliciosa "teoria da conspiração" esse alerta sincero dos dignitários da Igreja. Endosso
aqui em sua totalidade o apelo desses bispos e cardeais; ao mesmo tempo, agradeço-lhes a coragem de se
manifestar contra a ampla frente composta por meios de comunicação, governos e grande parte da sua
própria Igreja:42

www.veritasliberabitvos.info/aufruf/

Estado de exceção e "novo normal" se impõem pelo mundo todo

Precisamos desconfiar das restrições consideráveis e alterações permanentes em nossas vidas que agora
nos são ditadas de todos os lados. E não devemos de modo algum curvar-nos à mensagem gritante dos
políticos e meios de comunicação, segundo a qual não há alternativa à "nova normalidade" e temos de
renunciar à nossa vida anterior. Porque sempre há uma alternativa. E quando Christian Drosten [virólogo
alemão responsável pelo uso dos testes RT-PCR para fins de "detecção" do coronavírus] e o Instituto
Robert Koch [órgão coordenador da resposta ao coronavírus na Alemanha] sugerem que o atual estado de
exceção, inclusive a obrigatoriedade do uso de máscaras, deve prosseguir por tempo indeterminado, é
41 Innenminister
42 Veritas
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porque algo aqui está seriamente fora de rumo.43,44 Supõe-se que o estado de exceção deva se tornar a
regra – e isso no mundo todo. Não surpreende, então, que praticamente todos os grandes meios de
comunicação do mundo, tal qual as organizações internacionais mais influentes, como a ONU, a OMS, o
FMI, o Fórum Econômico Mundial e o Banco Mundial, tentem empurrar à força essa mensagem do "novo
normal" para a mente das pessoas.45 Mas terão êxito? E quais as consequências disso para as crianças, se
tiverem de viver sob tais circunstâncias por anos a fio na fase mais importante do seu desenvolvimento?

Cidadãos maduros podem assumir responsabilidade sobre si mesmos

Todos temos o direito de retornar, passo a passo, a um grau maior de autodeterminação. Proponho,
portanto, que lidemos com as condições atuais sob nossa própria responsabilidade, sem coerção do
Estado. De acordo com todos os estudos conhecidos, a proteção mais eficaz contra infecções é manter
distância, e é razoável para qualquer cidadão maduro colocar esse conhecimento em prática quando
necessário. Mas quando medidas desproporcionais são forçadas sobre nós, deveríamos nos defender. A
crise do coronavírus realmente justifica isolar residentes idosos e doentes nos asilos sem seu
consentimento, separar crianças dos seus pais e forçá-las à quarentena (como ordenado por órgãos de
saúde em vários estados) ou prender cidadãos com resultado positivo no teste PCR, contra sua vontade,
em instalações vigiadas pela polícia (como aconteceu há pouco em Munique)? E quando se trata de, por
exemplo, equipar pessoas com sensores micro-eletrônicos de distância (as assim chamadas "pulseiras
corona"), não é uma medida profundamente degradante, totalitária e totalmente desproporcional à
situação? No estado de Saarland [sudoeste da Alemanha], um projeto piloto distribuirá em breve tais
equipamentos a 3 mil crianças.46 O gerente de uma empresa que produz esses sensores mostrou-se
favorável, numa entrevista recente a uma rádio pública, a equipar toda a população com o aparelho. 47
Espero não estar só em minha opinião ao caracterizar essa proposta como perversa, fruto de um espírito
completamente doente.

Não há provas da eficácia do uso diário de máscaras pela população geral

Igualmente questionável é a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, especialmente sem
uma padronização do material utilizado para esse fim. O Instituto Federal de Medicamentos e Produtos
Médicos, na qualidade de órgão federal competente, informava ainda até novembro de 2020 que nenhum
efeito protetor de máscaras não-médicas foi demonstrado, nem para o portador, nem para as pessoas à
sua volta.48 Porém, nesse meio tempo, o órgão alterou sua recomendação e agora aprova até mesmo
máscaras simples de tecido como proteção eficaz contra infecções. Essa abordagem parece duvidosa. Ao
contrário das afirmações de diversos políticos, até hoje não há comprovação científica de que um
mandado de máscaras para a população geral, em espaços públicos, faça sentido. Apenas máscaras
médicas (!), utilizadas de forma correta, têm alguma utilidade comprovada. Os estudos sugerem que o uso
incorreto de máscaras – que pode ser observado em grande parte da população – até mesmo aumenta o
risco de infecções.49 Isso ocorre porque quase ninguém segue as recomendações de nunca tocar a parte
externa da máscara, trocá-la a cada quatro horas, lavar as mãos antes e depois de cada uso, não reutilizar a
máscara ou lavá-la em água quente antes da reutilização. Precisa ficar claro aos que tomam decisões
políticas que tais exigências não são nem mesmo praticáveis no dia a dia, de forma que os danos causados
pelas máscaras, muito provavelmente, superam os benefícios – para não mencionar os efeitos
devastadores na vida social. Dessa maneira endosso o próprio Prof. Dr. Christian Drosten, que ainda em
janeiro de 2020 enfatizou a ineficácia das máscaras.50 Em relação a esse assunto, recordo também as
declarações da Chanceler da República e do governador da Bavária, segundo as quais as assim chamadas
"máscaras diárias" poderiam tornar-se perigosas "culturas de vírus" e que portanto um mandado de
máscaras deveria ser rejeitado. O vice-presidente do Instituto Robert Koch, Prof. Dr. Lars Schaade, fez o
seguinte comentário no dia 28 de fevereiro de 2020, a respeito do uso de máscaras na pandemia:
43 Christian
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"As máscaras... isso já foi examinado muitas vezes. Simplesmente não há evidência científica de
que isso faça qualquer sentido."51

Os números do próprio Instituto são favoráveis à essa afirmação, pois a introdução do mandado de
máscaras no final de abril não teve qualquer efeito positivo no índice R [número de pessoas às quais uma
pessoa infectada poderia transmitir o vírus], nem nos índices de infecção, que já baixavam de qualquer
maneira.52 Agora, os números voltaram a crescer apesar do mandado de máscaras em espaços públicos. O
próprio Ministério da Saúde da Bavária oferecia uma explicação plausível para esse crescimento, pois, em
sua página de informações sobre a gripe, podia-se ler até outubro de 2020:

"O risco de infecção pode ser reduzido mediante o uso de um protetor ajustado para a boca e o
nariz (tal como aqueles utilizados em cirurgias e no tratamento intensivo). Máscaras comuns são
ineficazes. A utilização de máscaras ou coberturas faciais por parte da população geral, durante
uma epidemia de gripe, não acarreta nenhuma redução significativa na transmissão do vírus
influenza e portanto não é recomendada. Porque qualquer contato poderia ser uma fonte de
infecção. Familiares – sobretudo crianças – e amigos constituem uma fonte consideravelmente
maior de infecção, devido ao contato próximo, do que, por exemplo, contatos passageiros no
metrô. Por conseguinte, o protetor facial teria de ser portado constantemente, também em casa;
isso não é praticável."53

Ministério da Saúde se contradiz quanto ao uso cotidiano de máscaras

Ou seja, durante anos, o ministério afirmou em sua página de informações sobre a gripe que, devido ao
risco de infecção em ambiente doméstico, um mandado de máscaras não faz sentido. Contudo, em sua
página de informações sobre o coronavírus, a máscara era louvada como salvadora de vidas, ainda que
também nesse caso a maioria das infecções ocorra em ambiente doméstico.54 Essa reformulação furtiva e
absurda foi feita porque, com os coronavírus, de súbito agora tudo é diferente e as máscaras devem ser
usadas até mesmo ao ar livre. De qualquer forma, não tenho dúvidas de que as defesas corporais e mentais
da população se estão debilitando sistematicamente com tais medidas. Não posso deixar de mencionar,
nesse contexto, que o Parlamento Alemão alertou a todos os parlamentares e servidores, num comunicado
interno, sobre o aumento significativo da concentração sanguínea de gás carbônico (CO2) que se observa
com o uso prolongado de máscara.55 Aos cidadãos, entretanto, essa informação essencial foi suprimida; e a
questão da reinalação do CO2, inclusive negada por "portais de checagem de fatos" de caráter
pseudocientífico.56 Portanto, a obrigatoriedade geral do uso de máscaras representa uma medida
puramente psicológica e, devido ao risco de autocontaminações, potencialmente prejudicial à saúde,
instituída pelos governos a fim de seguir inculcando na população a narrativa de um perigo onipresente.
Essa abordagem é consonante com a estratégia de comunicações do Ministério do Interior para a crise do
coronavírus, de acordo com a qual "o medo primordial humano do sufocamento" deveria ser invocado
deliberadamente, a fim de obter o "estado de choque desejado" na população.57 Cabe a cada um avaliar por
si mesmo essa colocação de objetivos do governo federal. Mas não se deve deixar de mencionar que esse
"estado de choque desejado" também serve para traumatizar sobretudo crianças pequenas, deixando-as
com medo de outras pessoas pelo resto da vida. Já se pode observar como muitos cidadãos, em
consequência de seu temor ao vírus, desenvolveram um comportamento social completamente
perturbado e percebem as pessoas ao redor apenas como ameaças. Qualquer um que tenha lido esse
documento desprovido de empatia do Ministério do Interior já sabe quem são os responsáveis por esses
terríveis danos sociais.

51 Tägliches
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É justificável, à luz dos dados científicos, fazer com que as
crianças usem máscaras por períodos prolongados,
inclusive ao ar livre?

Comprovantes de imunidade implicam obrigatoriedade indireta de vacinação
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Nossos direitos fundamentais, assim como nosso acesso incondicional e ilimitado à vida pública, são
inegociáveis. Nesse contexto, deve-se rejeitar decididamente uma obrigatoriedade indireta de vacinação,
como traria consigo o assim chamado comprovante de imunidade, com uma vacina escassamente testada
e que provavelmente envolve engenharia genética. Os riscos envolvidos seriam incalculáveis comparados
àqueles postos pelo vírus em si. Como triste exemplo, basta recordar a vacina desenvolvida às pressas
contra a gripe suína, que provocou danos trágicos especialmente em crianças.58 Não é por acaso que o
desenvolvimento de uma vacina segura leva até 20 anos. De qualquer forma, tendo em vista que, de
acordo com o estado atual de conhecimento, a vacina apenas previne casos mais graves, não garantindo a
prevenção de infecções e transmissões, levanta-se a questão de por que pessoas saudáveis deveriam ser
vacinadas. Aqueles que desejam se vacinar devem fazê-lo de maneira voluntária. Mas a crise do
coronavírus não pode levar a uma desumanização do nosso cotidiano e das nossas interações sociais por
meio de coerção permanente. Pois não tenho dúvidas de que isso causaria uma ruptura em nossa
sociedade. Portanto, precisamos observar atentamente se o governo federal tentará novamente, no futuro,
conectar o caminho de volta à normalidade a condições como comprovantes de imunidade ou similares.
Infelizmente, a situação atual contém alguns indícios de que se busca uma obrigatoriedade de vacinação
de facto por meio de coerção social. Declarações de representantes do governo sugerem que a
discriminação de pessoas não vacinadas não será prevenida por lei, apesar de que seria possível fazê-lo
prontamente.59 As intenções por trás dessa abordagem são evidentes.

Não trivializar o vírus, mas tampouco ocultar novas descobertas

O coronavírus não é completamente inofensivo. Porém, agora atingimos um novo patamar de
conhecimento que também precisa ser considerado. Além disso, deve ser esclarecido imediatamente até
que ponto os erros no tratamento de pacientes com a Covid-19, em relação à medicação e à ventilação,
contribuíram para mortes prematuras.60,61 Não deveríamos, portanto, apressar-nos em tomar eventos
trágicos em certas partes do mundo como parâmetro de como seguir lidando com a crise. Especialmente
os estudos mais recentes sobre anticorpos mostram que muito mais pessoas já foram infectadas do que se
supunha inicialmente.62 De forma análoga, os valores divulgados até agora em relação à taxa de
mortalidade já não se sustentam. Precisamos, então, encontrar novas maneiras de lidar com o vírus, que
provoquem menos dano à sociedade. Precisamos sobretudo retornar a um grau maior de
responsabilidade própria, pois intervenções do Estado na vida privada estão ameaçando a paz social a
longo prazo. E quando a Chanceler da República afirma, literalmente, que é preciso "apertar as rédeas" da
população, parece que alguém esqueceu quem é, ou deveria ser, o verdadeiro soberano numa democracia.
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Devastadores danos colaterais e sofrimento humano em países em desenvolvimento

Há algumas evidências de que as medidas tomadas provocam efeitos cada vez mais fora de controle. O
Ministro do Desenvolvimento, [Gerd] Müller (CSU), afirmou recentemente que em consequência das
medidas de combate ao coronavírus morrerão muito mais pessoas que do vírus em si.63 Sobretudo em
países em desenvolvimento, em decorrência dos lockdowns, os suprimentos de medicamentos essenciais,
por exemplo, contra tuberculose, HIV e malária, estão parcialmente em colapso. Em países africanos,
calcula-se que o prosseguimento dessas medidas acarretará a morte de muitos milhões de pessoas
mais.64,65,66 Além disso, pode-se agora observar que os lockdowns provocam situações de escassez de
alimentos, com consequências fatais.67 Ou seja, para nos proteger, sacrificamos muito mais vítimas em
outros países.
58 Grippeimpfung:
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O tratamento não pode ser pior que a doença – e o coronavírus não é exceção
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Na Alemanha, mais de um milhão de intervenções médicas foram postergadas devido ao coronavírus,
dentre as quais 50 mil operações de câncer. Estima-se que entre 5 mil e 125 mil pessoas perderão a vida
em consequência dessa ausência de tratamento. Além dessas, inúmeras outras pessoas morrem por deixar
de buscar tratamento, mesmo em risco de vida agudo, devido ao medo do vírus.68 Será que ainda se trata
realmente de salvar vidas? Em todo caso, apoio o engajado servidor do Ministério do Interior que, no
início de maio, elaborou um relatório detalhado alertando para o sofrimento humano resultante das
medidas - e foi friamente afastado pelo governo federal. Já atingimos há muito tempo o ponto em que os
danos decorrentes dessas medidas superam sua utilidade. Em vista dos novos dados disponíveis,
precisamos encontrar uma abordagem mais sóbria em relação à pandemia - porque agora o vírus já está
entre nós e não podemos sacrificar em seu nome nossa vida em sociedade, nossa cultura, o
desenvolvimento e a educação das crianças, a economia, nossa integridade espiritual e, em última análise,
nossa liberdade. Essa observação é pertinente já hoje em dia, pois já foi anunciado que as medidas atuais
devem permanecer mesmo após a introdução de uma vacina. Ademais, a vida também possui riscos
simplesmente impossíveis de se calcular – o que me leva ao ponto mais importante deste relatório:

Precisamos todos avaliar a situação de forma objetiva e racional, mesmo se outra "onda de
coronavírus" conduzir a mais fatalidades, ou se no futuro formos confrontados com um vírus
completamente novo, o que é certamente uma possibilidade.69 Se isso de fato ocorrer, é provável
que haja uma tentativa de levar a cabo em tempo recorde todas as transformações mencionadas
anteriormente. Só posso recomendar cautela se se permitir que isso aconteça.
Mesmo com sobremortalidade, o medo continua sendo mau conselheiro
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Não posso provar, mas me parece plausível que, no decorrer da pandemia, na Alemanha também haverá
sobremortalidade. Pois o medo onipresente do vírus, as consequências psíquicas do isolamento social e
também as manifestações físicas da situação presente (máscaras, excesso de higienização, falta de atividade
física) podem ter debilitado consideravelmente as defesas imunológicas de muitas pessoas. Peço
urgentemente a meus compatriotas que, mesmo em caso de uma mortalidade mais alta, não aceitem
medidas irrefletidas que mais tarde se voltariam com violência extraordinária contra seus próprios
interesses. As maquinações que descrevi neste relatório são e continuarão a ser uma ameaça real à
liberdade de todos nós, à nossa coesão social e ao nosso bem-estar. E quem refletir a respeito não poderá
evitar a perturbadora conclusão de que um alto nível de medo na população, em conjunto com uma
situação econômica o mais catastrófica possível, viria a calhar à realização de tais transformações. Tenho
consciência do quão absurdo isso parece, mas a avaliação minuciosa da situação não me deixa outra
conclusão possível. Portanto, mesmo em tempos difíceis e obscuros, precisamos manter um olhar crítico e
atento perante aqueles que veem em cada crise, antes de tudo, um modelo de negócios e uma oportunidade
favorável à expansão do próprio poder. Além disso, não podemos esquecer que o medo é – e sempre foi –
um mau conselheiro.
Infelizmente, nem todas as pessoas neste mundo aplicam a suas ações os mesmos parâmetros morais que
nós, cidadãos comuns, procuramos aplicar no dia a dia. Temos de encarar esse fato, ainda que seja difícil.
Pois, se quisermos identificar quem instrumentaliza essa crise para seus próprios fins, não podemos nos
furtar a esse passo do raciocínio.

Com meu relatório, quis mostrar para quais objetivos alheios nossas preocupações acerca do coronavírus
estão sendo abusadas. Também procurei fazer com que as pessoas desse país exijam o debate público
desses assuntos, porque a mídia e os políticos impediram-no até agora por todos os meios possíveis. Espero
ter êxito em ambas as coisas, e que muitos leitores examinem minhas colocações e considerações de forma
crítica.
Por fim, gostaria de mandar um apelo a todos os soldados e policiais do país. Governos do mundo todo, já
antes do coronavírus, haviam tomado um caminho novo do qual é improvável que se afastem. Após várias
décadas de grande liberdade e prosperidade econômica, o mundo agora se deixa levar novamente em
direção a formas autoritárias de governo, com vigilância em massa, censura e amplo controle da população.
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Muitas pessoas reconheceram essas tendências e estão, com razão, resistindo. É muito provável que nos
próximos meses e anos cada vez mais cidadãos se deem conta de que sua liberdade e seu bem-estar se
encontram seriamente ameaçados. Igualmente provável é que essa compreensão leve a amplos protestos
contra o governo e o poder das grandes empresas globais. Nesse caso peço a vocês, caros soldados e
policiais, que não se esqueçam de quem vocês realmente se comprometem em proteger com seu serviço.
Lembrem-se de que um Estado que serve apenas aos interesses de uma minoria orientada pelo lucro
ameaça também a liberdade de vocês e suas famílias. Não é por acaso que a concentração de renda nas
mãos de alguns poucos cresce sem freio, enquanto o restante da população tem cada vez menos e é forçado
a uma dependência cada vez maior.

Os meios de comunicação e os políticos já tentam desesperadamente relegar os protestos contra todas
essas transformações à posição marginal da extrema direita. Não se furtam nem mesmo a deturpações
descaradas, como mostra de forma impressionante a cobertura dos protestos contra as medidas
anticoronavírus. Se meu relatório alcançar um âmbito maior, com certeza eu também serei relegado ao
canto dos extremistas de direita, teóricos conspiracionistas ou cidadãos nostálgicos do Reich alemão. Isso
não me importa, porque é só questão de tempo até que os cidadãos consigam enxergar através dessa
odiosa propaganda contra opiniões dissidentes. No fim, a boa vontade e a solidariedade genuína das
pessoas se sobreporão. Disso não tenho dúvidas.
Gostaria de concluir este relatório com duas perguntas:

Que medidas do Estado, para você, pessoalmente, terão ido longe demais?
E o que você vai fazer se o "novo normal", com seu distanciamento social, suas
máscaras e sua proibição factual da cultura, permanecer mesmo após a introdução de
uma vacina?
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