Como é suposto que isto continue?
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Sebastian Friebel
Ex-funcionário do parlamento alemão

Caras concidadãs, caros concidadãos,

Venho por este meio entrar em contacto convosco enquanto ex-funcionário apartidário do parlamento
alemão com funções de consultoria. Tomei conhecimento através da minha actividade no parlamento,
respectivamente junto de um grupo parlamentar, que a população está propositadamente privada de
informações sobre Corona que são críticas para a avaliação da situação. Perante a enorme envergadura dos
acontecimentos recentes considero ser o meu dever perante os meus concidadãos de abordar publicamente
estes temas. Para poder expressar-me livremente desisti do meu emprego no parlamento.

Muitos, provavelmente, deixarão de ler este texto depois de terem lido algumas linhas porque se
consideram suficientemente informados sobre todos os aspectos da crise. Compreendo, porque no passado
também eu parti do princípio de que nos é transmitida toda a informação conectada com grandes
acontecimentos. Mas, entretanto, tive de reconhecer, pela experiência no parlamento, quais são os métodos
aplicados a nível mundial por governos, média e outros actores significativos da economia mundial. Fazemno em desvantagem de todos nós e, infelizmente, a população frequentemente encara estes métodos de
maneira pouco crítica. Apesar desta despreocupação prevalente perante os desenvolvimentos políticos
espero que haja um ou outro que, pelo menos, vá verificar as minhas advertências.
Muitos leitores irão considerar impossível e rejeitar partes daquilo que vou reportar de seguida. A essas
pessoas quero dizer que encaro riscos pessoais consideráveis com a publicação deste relatório e que não
teria coragem de dar este passo se tivesse dúvidas acerca das minhas declarações. Não quero dizer grande
coisa acerca de mim pessoalmente. Cara leitora, caro leitor, só quero que saiba o seguinte acerca de mim:
escrevo este relatório com a sincera preocupação acerca da segurança, da liberdade e do bem-estar de todos
nós. Estes pilares da nossa democracia estão ameaçados de forma premente porque a crise Corona está a
ser instrumentalizada de várias maneiras e as nossas preocupações justificadas acerca do coronavírus estão
a ser exploradas para objectivos alheios.

Tenho de salientar que não quero banalizar os riscos de saúde em relação ao coronavírus. Corona pode
constituir uma ameaça séria para pessoas de idade e com doenças preexistentes, esse facto é indiscutível.
No entanto, a crise não nos pode tornar cegos em relação a outros desenvolvimentos graves que dizem
respeito a todos nós e sobre os quais sabemos muito pouco.

Enquanto sociedade é importante conseguirmos novamente e em breve trocar impressões, sem
preconceitos e com boa vontade, sobre temas polémicos. Na Alemanha temos de reaprender a ouvirmo-nos
uns aos outros e a respeitarmo-nos. Se não conseguirmos encontrar meios de estarmos juntos, um com o
outro dessa maneira, a nossa sociedade irá estilhaçar-se em grupos inimigos. Infelizmente, a forma como se
lidou com a crise Corona já contribuiu para que se aprofundassem ainda mais os fossos sociais. Contudo é
dessa maneira que, nós cidadãos, perdemos de vista os nossos interesses comuns e facilitamos a vida a quem
vê em cada crise um modelo de negócio em primeiro lugar.
Neste momento a política e os meios de comunicação de massa mais importantes tentam desviar a atenção
de alterações políticas e económicas, que estão a ser implementadas à sombra da pandemia, e para os quais
Corona veio “mesmo a calhar”. Além disso pretende-se obter que as pessoas aceitem, devido ao medo que
têm do vírus, medidas e restrições duradouras que perante a situação não têm justificação alguma e que
ameaçam a paz social e a existência económica de milhões de pessoas.

Quero com este relatório dar a mão aos meus concidadãos para que possam, através de fontes acessíveis ao
público, formar uma opinião acerca desse background e da verdadeira dimensão da crise Corona. Convidoo cordialmente a verificar as minhas explicações antes de lhe ser permanentemente retirado essa
possibilidade através de uma censura maciça.
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Versão resumida
Capítulo I:

Muitos cidadãos veem a crise económica mundial em consequência das medidas Corona como prova de que
os governos estão a colocar a saúde da população acima dos interesses económicos. De facto, as pequenas
e médias empresas encontram-se, desde a crise Corona, em situações que ameaçam a sua existência o que,
à primeira vista, fala a favor desse ponto de vista. No entanto, a crise vem mesmo a calhar para os grandes
actores da economia mundial, uma vez que se lhes apresenta uma oportunidade única de estender a sua
influência económica e política e de assim maximizar as suas possibilidades de lucrar. Eles ambicionam uma
nova ordem da economia mundial adaptada aos seus interesses e instrumentalizam a crise económica para
os seus objectivos. Porém, esse “novo começo da globalização” contém riscos enormes para a maioria da
população mundial. Isso vale particularmente para nações industriais como a Alemanha, porque os planos
dos agrupamentos complementares de empresas preveem uma redução de postos de trabalho sem
precedentes através da digitalização, uma preterição completa da classe média e a anulação dos estadosnação no que diz respeito a assuntos de política económica. Assim, só algumas empresas da economia
financeira e digital iriam obter possibilidades de influência ameaçadora à democracia, o que não pode estar
no interesse da população.
Capítulo II:

Os agrupamentos complementares de empresas digitais e os governos aproveitam-se da preocupação e do
medo das pessoas acerca do coronavírus para conseguir a aceitação de novos sistemas digitais de vigilância
e censura. Esses sistemas incluem, entre outros, o controlo de contactos, identidades digitais,
reconhecimento facial biométrico e comprovativos de imunidade digitais com capacidade de proporcionar
um controlo totalitário de toda a população. Além disso, criam dependências consideráveis porque
controlam, entre outros, o acesso à vida pública. Esses sistemas de controlo já foram implementados na
China e monitorizam quem se pode deslocar quando e onde. Propostas de lei do governo federal e
observações de altos funcionários políticos indicam que o uso de tal tecnologia também já está firmemente
previsto na Alemanha “por causa de Corona”. Uma vez que estes sistemas são desenvolvidos por
agrupamentos como a Microsoft e a Google e financiados por grandezas financeiras como BlackRock e a
fundação Rockefeller, existe o perigo real de que uma influência excessiva nas liberdades individuais das
pessoas seja concedida a esses actores na sequência à crise Corona.
Capítulo III:

O sector financeiro e os maiores bancos internacionais usam a crise para aumentar a sua influência sobre
os estados e as empresas através da enorme atribuição de créditos. Muitos cidadãos não têm a consciência
de que o endividamento estatal constitui um negócio extremamente atractivo para os investidores privados.
Até estados endinheirados tornam-se influenciáveis por financiadores privados devido à considerável
necessidade de capital causada pela grave recessão. Também a Alemanha teve de que se financiar na crise
através de um novo endividamento no mercado de capital, portanto só pôde compensar as enormes
despesas com dinheiro emprestado. O sector financeiro usa essas dependências para impor os seus próprios
interesses. Actualmente, os grandes bancos de investimento estão a forçar a eliminação de dinheiro em
numerário e a centralização do poder da política financeira em instituições supranacionais como o Fundo
Monetário Internacional e a União Europeia porque isso aumenta consideravelmente as possibilidades de
influência sobre estados individuais.
Capítulo IV:

Infelizmente, os média não cumprem com o seu dever de fornecer uma reportagem abrangente e não
informam a população sobre o background decisivo dos temas mencionados. Em vez disso propagam as
intenções dos agrupamentos de empresas e empurram objecções justificadas para o canto das “teorias da
conspiração”. Assim contribuem, consciente ou inconscientemente, com que sejam justamente os menos
necessitados aqueles que mais proveito tiram desta crise.
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