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Dragi concetățeni,
Mă adresez dumneavoastră în calitate de fost angajat nepartizan al Bundestagului german cu
funcția de consilier parlamentar. Prin activitatea mea în Parlament sau într-un grup bundestag,
sunt conștient de faptul că oamenii din țara noastră sunt lipsiți în mod deliberat de informații cu
privire la criza corona, care este crucială pentru evaluarea situației. Având în vedere amploarea
enormă a evenimentelor recente, consider că este o datorie față de concetățenii mei să ridice aceste
probleme în public. Pentru a mă putea exprima în mare măsură în mod liber, am renunțat la angajarea mea în Bundestag.
Probabil, mulți vor lăsa acest text deoparte după doar câteva rânduri, deoarece se simt suficient
de informați cu privire la toate aspectele crizei. Înțeleg acest lucru, deoarece și eu am presupus
anterior că, în cazul unor evenimente majore, cetățenilor li se oferă întotdeauna tot contextul. Cu
toate acestea, între timp, nu în ultimul rând prin experiența mea în Parlament, a trebuit să recunosc metodele utilizate la nivel mondial de guverne, mass-media și actori importanți din economia
mondială în detrimentul tuturor și că, din păcate, populația este adesea prea necritică în acest sens.
Sper că, în ciuda acestei neglijențe generalizate față de evoluțiile politice, unii vor revizui cel puțin
observațiile mele.
O parte din ceea ce urmează să relatez, va fi exclusă și în mod hotărât respins de mulți cititori.
Vreau să le spun acestor oameni că, odată cu publicarea acestui raport, îmi asum riscuri personale
considerabile și nu aș îndrăzni să fac acest pas dacă nu aș fi sigur pe ceea ce spun. Nu vreau să
spun prea multe despre mine în acest moment. Tu, stimate cititor, ar trebui să știți doar următoarele
despre mine: Scriu acest raport cu preocupare reală pentru securitatea, libertatea și prosperitatea
dintre noi toți. Acești piloni ai democrației noastre sunt pe cale de dispariție acută, deoarece criza
corona este exploatată din diferite părți și preocupările noastre legitime cu privire la coronavirus
sunt exploatate pentru ținte străine.
În acest moment, trebuie să subliniez că nu doresc să trivializez riscurile pentru sănătate asociate
cu virusul. Corona poate fi un pericol grav, mai ales pentru persoanele în vârstă și pre-bolnav, acest
fapt este de necontestat. Cu toate acestea, criza nu trebuie să ne orbească la alte evoluții grave care
ne afectează direct pe toți și despre care știm foarte puțin în același timp.
Este important ca noi, ca societate, să reușim în curând să facem schimb de idei cu privire la
chestiuni controversate, fără prejudecăți și cu bunăvoință. Trebuie să învățăm urgent din nou în
Germania să ne ascultăm și să ne respectăm reciproc. Dacă nu ne întoarcem curând la o astfel de
coexistență, societatea noastră va fi în cele din urmă fragmentată în grupuri ostile. Din păcate, abordarea crizei Corona a contribuit deja la adâncirea diviziunilor sociale. Cu toate acestea, în acest
sens, noi, cetățenii, pierdem din vedere interesele noastre comune și le ușurăm situația pentru cei
care văd un model de afaceri în fiecare criză.
Politicienii și mass-media de conducere încearcă în prezent să distragă atenția de la schimbările
politice și economice grave care sunt puse în aplicare în umbra pandemiei și pentru care Corona
se numește. Scopul este, de asemenea, de a se asigura că oamenii, în teama lor de virus, acceptă
măsuri și restricții permanente care nu sunt în niciun fel justificate în lumina situației și care
amenință pacea socială și existența economică a milioane de oameni.
Prin acest raport, aș dori să le dau o mână de ajutor concetățenilor mei pentru a-și putea face o idee
despre aceste medii și despre amploarea reală a crizei corona cu surse accesibile publicului. Vă
invit cordial să revizuiți ceea ce am spus înainte ca această posibilitate să vă fie luată permanent
de la cenzură.
Tradus de Stelian Stevens

Versiune prescutrată
Capitolul I: Mulți cetățeni văd criza economică globală care a avut loc ca urmare a măsurilor Corona ca dovadă
că guvernele pun sănătatea publică mai presus de interesele economiei. Într-adevăr, în criza Corona, întreprinderile mici și mijlocii, în special, se confruntă cu dificultăți existențiale, care la prima vedere vorbesc despre acest punct de vedere. Cu toate acestea, pentru cei mai mari actori din
economia globală, criza vine convenabil și potrivit, deoarece le oferă o oportunitate unică de a-și
extinde influența economică și politică și de a-și maximiza astfel propriile oportunități de profit. În
acest scop, ei încearcă să reorganizeze economia mondială în conformitate cu propriile interese și
să exploateze criza economică în scopuri proprii. Cu toate acestea, această „relansare a globalizării“
prezintă riscuri enorme pentru majoritatea populației lumii. Acest lucru este valabil în special pentru
națiunile industrializate, cum ar fi Germania, deoarece planurile corporațiilor prevăd o reducere fără
precedent a locurilor de muncă prin digitalizare, o strămutare completă a întreprinderilor mici și mijlocii și eliminarea statelor naționale în chestiuni de politică economică. Un număr mic de companii
din industriile financiare și digitale ar obține astfel oportunități pentru democrație, care nu pot fi în
interesul populației.

Capitolul II: Corporațiile și guvernele digitale din întreaga lume exploatează grija și frica oamenilor cu pri-

vire la coronavirus pentru a obține acceptarea socială pentru noile sisteme de supraveghere
digitală și cenzură. Aceste sisteme includ, printre altele, urmărirea contactelor, identitățile digitale,
recunoașterea facială biometrică și certificatele de imunitate digitală și sunt capabile să permită controlul totalitar al întregii populații. Ele creează, de asemenea, dependențe considerabile, deoarece,
printre altele, controlează accesul la viața publică. În China, aceste sisteme de control sunt deja în
vigoare pentru a monitoriza pentru cine și unde este deplasare permisă. Proiectele de legi ale guvernului federal, precum și declarațiile înalților oficiali politici indică faptul că utilizarea unei astfel
de tehnologii „din cauza Corona“ este deja ferm planificată în Germania. Deoarece aceste sisteme
sunt dezvoltate de corporații precum Microsoft și Google și finanțate de figuri financiare, cum ar
fi BlackRock și Fundația Rockefeller, există un pericol real ca acești actori să fi dat prea multă
influență asupra libertății individuale a oamenilor, ca urmare a crizei Corona.

Capitolul III: Sectorul financiar și cele mai mari bănci internaționale se folosesc de criză pentru a-și extinde influența
asupra guvernelor și întreprinderilor prin împrumuturi uriașe. Mulți cetățeni nu sunt conștienți de
faptul că datoria publică este o afacere extrem de atractivă pentru investitorii privați. Cerințele
considerabile de capital care rezultă din recesiunea severă fac chiar și statele bogate influențate de
donatori privați. În timpul crizei, și Germania a trebuit să se finanțeze printr-o nouă datorie pe piața
de capital, astfel încât să poată compensa doar cheltuielile enorme cu bani împrumutați. Sectorul
financiar utilizează aceste dependențe pentru a-și afirma propriile interese. În prezent, băncile mari
și băncile de investiții continuă eliminarea numerarului și centralizarea puterii fiscale în instituții
supranaționale, ar fi Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană, deoarece acest lucru le
sporește foarte mult capacitatea de a influența statele naționale individuale.
Capitolul IV: Din păcate, mass-media nu este în stare să facă treaba lor de raportare cuprinzătoare și nu informează
populația cu privire la contextul crucial pentru subiectele menționate mai sus. În schimb, ele propagă
intențiile corporațiilor și împinge obiecții legitime la ea în colțul de „teoreticieni conspirație.“ Procedând astfel, ei contribuie, conștient sau inconștient, la faptul că chiar oamenii care au nevoie de
ea beneficiază cel mai puțin de această criză.
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