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Larry Romanoff teksty zostały przetłumaczone na 32
języki, a jego artykuły zostały zamieszczone na ponad 150
obcojęzycznych portalach informacyjnych i politycznych w
ponad 30 krajach, a także na ponad 100 platformach
anglojęzycznych. Larry Romanoff jest emerytowanym
konsultantem ds. zarządzania i biznesmenem. Zajmował
wysokie stanowiska kierownicze w międzynarodowych
firmach
konsultingowych
i
był
właścicielem
międzynarodowej
firmy
importowo-eksportowej.
Był
profesorem wizytującym na Uniwersytecie Fudan w
Szanghaju, prezentując studia przypadków z zakresu spraw
międzynarodowych dla starszych klas EMBA. Pan Romanoff

mieszka w Szanghaju i obecnie pisze serię dziesięciu książek
dotyczących Chin i Zachodu. Jest jednym z autorów
współpracujących z nową antologią Cynthii McKinney "When
China Sneezes". (rozdz. 2 - Dealing with Demons).
Jego pełne archiwum można zobaczyć
https://www.moonofshanghai.com/
http://www.bluemoonofshanghai.com/ .
Można
się
z
nim
2186604556@qq.com
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pod
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i
adresem:

Przedmowa
Od: James Bacque
Data: sobota, 5.01.2019 21:13
Drogi Larry
Dzięki za informacje – jak się domyślasz, sam już wiele z
nich spotkałem. Życzę Ci powodzenia . . . Bądź tak
umiarkowany, jak tylko możesz w wyrażaniu swoich bardzo
ważnych odkryć.
Pamiętaj, że mało kto wie tyle co Ty, a niektóre z Twoich
ustaleń są bardzo przygnębiające.
Wszystkiego najlepszego
Jim

Prolog do tomu pierwszego
Krótka historia Ameryki, której nie nauczysz się na
uniwersytecie

Jeden z bardziej popularnych mitów historycznych
osadzonych w amerykańskiej świadomości przez machinę
propagandową dotyczy migracji osadników do Nowego
Świata - narracji szczegółowo opisującej, jak setki tysięcy
cnotliwych ciemiężonych przybywały do stoczni w
szaleńczym pędzie za wolnością i możliwościami.
Rzeczywiście mogło istnieć pięć lub sześć takich osób, ale
była tam znacznie większa grupa, aby uciec przed katem i
dozorcą, a jeszcze większy wybór stanowili handlarze

niewolnikami, prostytutki i początkujący kapitalistyczni
oszuści szukający bardziej zielonych pastwisk. Kiedy dodamy
do tego ogromną liczbę osób, które mają nadzieję uniknąć
uzasadnionych prześladowań za ich zboczone wersje
chrześcijaństwa, które wywarzają wiedźmy, pierwsi
Amerykanie ledwie byli wzorami do naśladowania dla
nowego narodu. Dowody są wyraźniejsze po stronie
przestępców, przegranych i odmieńców, religijnych wariatów
i oportunistów, niż po stronie mitycznych ciemiężonych. I,
dla przypomnienia, nie ma żadnych dowodów na to, że
osadnicy emigrowali do Ameryki w poszukiwaniu „wolności”
lub „możliwości” - przynajmniej nie w obecnym znaczeniu
tych słów.

Dobre zdrowie psychiczne nie było warunkiem wstępnym dla
europejskich osadników emigrujących do Nowego Świata.
Lubimy przypominać sobie, że Australia była (i w większości
nadal jest) zaludniona głównie przez morderców, złodziei i
zboczeńców seksualnych, ale imigranci do Ameryki nie byli
zauważalnie lepsi. Rzeczywiście, inskrypcja na Statui
Wolności zawiera mniej lub bardziej poprawne słowa
odnoszące się do „nędznych śmieci twego rojnego brzegu”.
Podczas gdy Australijczycy mieli swoich seryjnych
morderców i rabusiów, Europejczycy poszli o krok dalej ze
swoimi chrześcijańskimi ekstremistami, którzy spędzali dni
powszednie na paleniu czarownic i zabijaniu Indian, a
niedziele w kościele dziękując Bogu za tę sposobność.
Australijczycy na przestrzeni wieków nieznacznie poprawili
swoje nawyki, podczas gdy Amerykanie nie.

Ameryka jest powszechnie akceptowana, a nawet szczyci się
tym, że jest krajem głęboko chrześcijańskim, w którym 65%
lub więcej ludności deklaruje, że religia jest ważna w ich
życiu. Byłoby to poparte historią, ponieważ główne migracje
do Nowego Świata składały się z długiej listy niestabilnych
sekt religijnych, których głównym celem na emigracji była
możliwość zbudowania społeczeństwa całkowicie opartego
na tych izolacjonistycznych i ekstremistycznych herezjach.
Można śmiało powiedzieć, że czary z Salem były
rozsadnikiem, na którym wyrosła i rozkwitła specyficznie
amerykańska wersja chrześcijańskiej teologii, i która służyła
również jako praktyczne wprowadzenie do masowej histerii,

później tak użytecznie zastosowanej do pojęć patriotyzmu i
demokracji. Trwałe echa tych religijnych przodków miały
ogromny wpływ na całą późniejszą historię Ameryki.

Preambuła do Amerykańskiej Deklaracji Niepodległości
(„Najsłynniejsze słowa w języku angielskim” - jeśli jesteś
Amerykaninem; po prostu kolejna kartka z życzeniami Hello
Kitty - jeśli nim nie jesteś) stwierdza: „Uważamy te prawdy
za oczywiste, że wszyscy Biali ludzie zostali stworzeni
wyższymi i są obdarzeni przez swojego Stwórcę pewnymi
niezbywalnymi prawami, z których najważniejszym jest
niewolnictwo”. W najnowszej historii współczesnego świata
tylko dwa narody tak całkowicie przyjęły niewolnictwo, że
praktykowały je na ogromną skalę przez setki lat:
chrześcijanie w Ameryce i Dalajlamowie w Tybecie. I tylko te
dwie grupy tak pielęgnowały w sercu niewolnictwo, że
prowadziły wojnę domową o prawo do jego utrzymania. Nie
jest to moralna zaleta, że obie grupy rasistowskich bigotów
przegrały wojnę i podczas gdy Mao oczyścił Tybet, rasizm i
bigoteria utrzymywały się w Ameryce, często brutalnie,
przez kolejne 200 lat i nadal są szeroko widoczne dzisiaj.
Cnota chrześcijańska nie umiera łatwo.

Na arenie międzynarodowej rząd amerykański i jego
przywódcy działają z absolutną amoralnością, kierując się
przede wszystkim ich komercyjnym darwinizmem, filozofią
prawa dżungli i prawa do budowania potęgi. Jednak
indywidualnie większość Amerykanów akceptuje to wszystko
jako w jakiś sposób sprawiedliwe i przyjemne w oczach ich
boga. Rozległa sieć więzień, tortur, obalenie licznych rządów,
niezliczone brutalne dyktatury zainstalowane i wspierane,
komercyjne i wojskowe zniewolenie tak wielu populacji,
masakra od 10 do 20 milionów cywilów, ciągłe mieszanie się
w wewnętrzne sprawy innych narodów, tak częsta
destabilizacja rządów, plądrowanie zasobów tak wielu
narodów. Wszystko to jest usprawiedliwione, wybaczone,
często chwalone, a następnie szybko zapomniane przez tych
moralnych chrześcijan. Amerykanie mogą czuć się
komfortowo z całym tym dysonansem poznawczym, ale jak
trafnie napisał Jiddu Krishnamurti: „Nie jest miarą zdrowia
być
dobrze
przystosowanym
do
głęboko
chorego
społeczeństwa”.

Hipokryzja zawsze była ważną, choć nie całkiem ujmującą
cechą Amerykanów, a zwłaszcza ich rządu. To Amerykanie
głoszą demokrację i wolność w kraju, instalując na całym
świecie brutalnych marionetkowych dyktatorów, którzy
głoszą wolny handel w kraju, jednocześnie praktykując dziki
merkantylistyczny protekcjonizm za granicą. To Amerykanie
opowiadają się za prawami człowieka w domu, budując
największą sieć więzień i tortur w historii świata. I oczywiście
głoszenie, że ludzkie życie jest cenne w domu, podczas
mordowania milionów w innych narodach w spreparowanych
wojnach o wyzwolenie. Tylko Amerykanie narzekają na
„przerażającą utratę 5000 amerykańskich istnień” w Iraku,
zabijając milion Irakijczyków, z których połowę stanowiły
dzieci. Tylko Amerykanie używają CIA, NED, USAID i VOA do
opłacania i prowokowania jednostek w innych krajach do
wywołania wewnętrznego sprzeciwu politycznego, a
następnie potępiają rząd za rozprawianie się z „niewinnymi
dysydentami”. Może pewnego dnia Amerykanie stracą
żołądek z powodu całej tej światowej niestabilności i będą
mieli kolejną amerykańską rewolucję. Nastąpi to w swoim
czasie.

Większość Amerykanów tylko mgliście zdaje sobie sprawę z
własnej, brudnej przeszłości, której sprzyjają wszystkie
puste strony podręczników historii. Fragmenty historii USA
zawarte na tych stronach zostały w większości wycięte z
historycznej pamięci Amerykanów, ponieważ nie pasują do
mitycznej narracji. Większość Amerykanów żarliwie wierzy,
że ich kraj został zbudowany na Bogu i cnocie
chrześcijańskiej, wolności, demokracji, prawach człowieka i
wolnym handlu, ale kiedy zagłębimy się w propagandę i
szowinizm, odkrywamy, że Stany Zjednoczone Ameryki
zostały zbudowane na ekstremizmie religijnym, rasizmie,
niewolnictwie, ludobójstwie, brutalnym imperializmie i
zjadliwie drapieżnym szczepie kapitalizmu.

Niniejsze tomy zawierają kapsułową historię Stanów
Zjednoczonych Ameryki z selekcjami, których nie znajdzie
się w żadnej książce historycznej, ale która mimo wszystko
zawiera fakty, które nie podlegają dyskusji. W tym miejscu
przyjrzymy się niektórym konkretom, poczynając od tego,

jak Ameryka stała się bogata. Od tego momentu ideologia i
rzeczywistość będą w ciągłym konflikcie, stanowiąc poważne
wyzwania dla naszych niedoinformowanych przekonań.

Quiz o historii Ameryki

a. Który sekretarz stanu USA posiada rekord świata jako
najbardziej płodny zabójca dzieci w historii?
b. Który generał USA jest największym, patologicznym
masowym zabójcą we współczesnej historii, jest rekordzistą
świata?
c. Fidel Castro wymieniony w Księdze Rekordów Guinnessa
jako ten, który przeżył 638 prób zabójstwa przez rząd USA.
Za co został ukarany?
d. Ojciec którego niedawnego prezydenta USA spiskował z
grupą żydowskich bankierów i przemysłowców w 1933,
angażując słynnego generała, by zgromadził armię 500 000
żołnierzy, by obalić rząd USA i zainstalować faszystowską
dyktaturę w Ameryce?
e. Ile razy Stany Zjednoczone najechały na Kanadę?
f. Stany Zjednoczone są narodem od około 245 lat. Od ilu lat
Stany Zjednoczone są w stanie wojny?
g. Ile demokracji zainstalowały Stany Zjednoczone w innych
krajach w ciągu swojego istnienia? Ile brutalnych dyktatur
zainstalowały Stany Zjednoczone w innych krajach w ciągu
swojego istnienia?
h. Japonia przeprowadziła ohydne eksperymenty na ludziach
w Chinach podczas II wojny światowej – niesławny oddział
731 Shiro Ishii. Dlaczego Japonii oszczędzono procesów o
zbrodnie wojenne?
i. Ilu prezydentów, premierów i wyższych urzędników
rządowych innych krajów zamordowały Stany Zjednoczone
za nieposłuszeństwo lub utrudnianie hegemonii?
j. W jakim kraju działa jedyny Uniwersytet Tortur na świecie?
k. Przez kilkaset lat handel niewolnikami był najlepiej
płatnym zajęciem w Ameryce. Jakie było drugie najbardziej
dochodowe zajęcie?

l. Który rząd przez około 100 lat wypłacał dożywotnio pensję
każdemu obywatelowi, który mógł ukraść patenty i procesy
technologiczne z innych krajów?
m. Który szanowany sędzia Sądu Najwyższego USA zalecił
wybicie wszystkich Amerykanów o niskim IQ?
n. Rząd którego kraju przez dziesięciolecia uciszał
dysydentów
politycznych,
wykonując
lobotomie
i
zamieniając ich w warzywa?
o. Która słynna amerykańska instytucja zalecała „zabójstwa
z litości” osób niezdolnych do pracy w lokalnych komorach
gazowych?
p. Który amerykański sekretarz obrony zebrał 500 000
młodych mężczyzn o średnim IQ około 65 i wysłał ich do
Wietnamu? Ilu wróciło? Jaka spotkała go kara?
q. Który amerykański lekarz wojskowy pojawił się przed
Kongresem i w którym roku, prosząc o 10 milionów dolarów
na sfinansowanie stworzenia wirusa HIV? Czy otrzymał
pieniądze?
r. Kiedy i gdzie wynaleziono Coca-Colę?
s. Która znana osoba wynalazła żarówkę? Która telefon?
Najsłynniejszym amerykańskim wynalazcą był Thomas
Edisona. Ile rzeczy wymyślił Edison?
t. Mówi się nam, że Niemcy zabili około 6000000 Żydów
podczas II wojny światowej. Ilu Niemców zginęło w
Niemczech PO zakończeniu II wojny światowej?
u. Który słynny fizyk napisał do Roosevelta, proponując
sfinansowanie całego nieznanego kosztu stworzenia bomby
atomowej,
stwierdzając,
że
fundusze
zostały
już
potwierdzone?
v. Który słynny prezydent USA był nieślubnym synem
żydowskiego handlarza niewolnikami?
w. Żona Abrahama Lincolna była nałogowo uzależniona od
opium. Kto był jej dostawcą opium?
x. W którym roku zniesiono niewolnictwo w USA?
y. Który prezydent USA wystawił dziesiątki milionów
obywateli USA na promieniowanie z testów atomowych na
wolnym powietrzu, a następnie poinstruował medyków, aby

informowali kobiety cierpiące na białaczkę, wypadanie
włosów, poronienia, że cierpią na „syndrom gospodyni
domowej”?
z. Które słynne buty zaprojektowała firma Nike, dzięki
którym Phil Knight i Bill Bowerman wyruszyli na drogę do
sławy i chwały?

Odpowiedzi

a. Madeleine Albright; Irak, 500 000
b. Cutis LeMay; około 20 milionów, daj lub bierz
c. Wypędzanie Żydów z Kuby
d. George Bush
e. Jak dotąd pięć
f. 235
g. Zero. Ponad 50 i liczę dalej
h. Ishii i cała jego jednostka zostali przetransportowani do
USA, aby uczyć Amerykanów przyjemności żywej wiwisekcji
i innych okrucieństw. Ishii był profesorem na Uniwersytecie
Maryland aż do swojej śmierci dekady później.
i. Ponad 150 i ciągle rośnie (w tym Dag Hammarskjöld,
Sekretarz Generalny ONZ)
j. Stany Zjednoczone Ameryki; „Uniwersytet Ameryk” w Fort
Benning w stanie Georgia
k. Zabijanie Indian
l. Stany Zjednoczone A. Kwoty od 20 000 USD do 50 000
USD w XIX wieku
m. Oliver Wendell Holmes
n. Stany Zjednoczone A. (FBI)
o. Carnegie
p. Roberta McNamarę. Niewiele, ale Departament Obrony
odmawia publikacji statystyk. Został prezesem Banku
Światowego.

q. Dr Donald MacArthur, zastępca dyrektora ds. badań i
inżynierii, Departament Obrony. 1969. Tak.
r. Hiszpańskie miasto Aielo de Malferit, 40 lat przed
kradzieżą patentu przez Coke.
s. Joseph Swan, USA, pięć lat przed kradzieżą patentu przez
Edisona. Antonio Meucci, Włochy, pięć lat przed kradzieżą
patentu przez Bella. Nic. Wszystkie patenty Edisona zostały
skradzione, uzyskane przez zastraszanie, wyłudzane lub
kupowane.
t. Od 12 do 14 milionów; niektórzy przez egzekucję,
większość przez głód.
u. Albert Einstein, fundusze oferowane przez Rotszylda i
innych europejskich bankierów żydowskich.
v. przeciwko Abrahamowi Lincolnowi; syn AA Springs (tein)
i Nancy Hanks. Przyjęty przez rodzinę Lincolnów.
w. Żydowski handlarz narkotyków John Wilkes Booth.
x. Niewolnictwo nigdy nie zostało zniesione w USA. Ono po
prostu zmieniło formę.
y. Eisenhower
z. Japoński tygrys Onitsuka. Nike ukradł projekt i rozpoczął
produkcję w USA. Amerykańskie sądy orzekły, że Onitsuka i
Nike mogą „dzielić się” patentem.

Wprowadzenie do serii

David Edwards był cytowany w „The Third World Traveller”
jako piszący:

„Nawet ludzie o otwartych umysłach często nie są w stanie
poważnie potraktować takich osób jak Noam Chomsky,
Edward Herman, Howard Zinn i Susan George, gdy po raz
pierwszy zetkną się z ich pracą; po prostu nie wydaje się
możliwe, abyśmy mogli się tak mylić w tym, w co wierzymy.
Jednostka może założyć, że ci pisarze muszą w jakiś sposób
żartować, szalenie przesadzać, paranoicznie, lub mieć coś w
rodzaju idee fixe. Możemy faktycznie złościć się na nich za

opowiadanie nam tych okropnych rzeczy o naszym
społeczeństwie i upierać się, że to po prostu „nie może być
prawdą”. Kontynuacja czytania, oparcie się uspokajającym
przekazom środków masowego przekazu i przygotowanie do
ponownego rozważenia dowodów wymaga prawdziwego
wysiłku”.

To jest stan, z jakim mamy do czynienia w dzisiejszych
kontaktach z Ameryką i Amerykanami: ślepa wiara i
przekonanie oparte na stuleciu sprytnego marketingu i
nacjonalistycznej propagandy, której niemal nieuchronnie
zaprzeczają fakty. Prawdę mówiąc, niewiele jest dziś w
Stanach Zjednoczonych narracji, które nie opierałyby się na
sfabrykowanych mitologiach historycznych, zakopanej
historii,
stronniczych
prezentacjach,
faktach
tak
przekręconych, że często nie można ich rozpoznać.
Prawdopodobnie 95% tego, co Amerykanie „wiedzą” o
swoim narodzie, jego historii i postępowaniu w sprawach
międzynarodowych, jest błędne, a często nawet brutalnie
błędne. Nie jestem tak bardzo zaniepokojony tym, co
Amerykanie wierzą na temat ich własnego kraju, ale
niepokojące jest to, że to ogromne kompendium fikcji
historycznej zostało sprzedane reszcie świata jako prawda,
a członkowie wielu innych narodów wierzą w te same bajki,
co Amerykanie i traktują ten naród z szacunkiem, który jest
jak najbardziej niezasłużony, a często niebezpieczny z
powodu braku prawdy.

Te prawdy są treścią tych książek, historią USA takiej, jaką
naprawdę było wtedy i nadal jest, surowymi, możliwymi do
udowodnienia prawdami i udokumentowaną rzeczywistością
bez ogromnego pocieszyciela propagandy, szowinizmu,
patriotyzmu i dezinformacji, które okrywają naród, który
znamy jako Stany Zjednoczone Ameryki. Zbieżny z tym, co
jest naprawdę prawie niezrozumiałym tomem zabarwionych
na różowo dezinformacji o Stanach Zjednoczonych, pokrywa
się z taką samą ilością podbarwionych na czarno informacji
o świecie poza Stanami Zjednoczonymi. W takim samym
stopniu, w jakim Amerykanie zostali poddani działaniu
stuletniej lub dłuższej pozytywnej i niewybaczalnie fałszywej
propagandy o własnym narodzie, zostali również poddani

niezwykle
fałszywej
negatywnej
propagandzie
dezinformacji o świecie poza ich granicami.

i

Ta seria książek była w dużej mierze przypadkiem
okoliczności, która zaczęły się wraz z moim dłuższym
pobytem
w
Chinach
i
niemal
natychmiastowym
uświadomieniem sobie, że obszerna, negatywna powódź
wokół Chin,
uporczywie
emanująca
z
zachodnich
syjonistycznych
mediów,
była
całkowicie
fałszywa;
demonizacja i propaganda w najgorszym wydaniu, dając
Amerykanom całkowicie nierealistyczne i często okrutnie
błędne interpretacje i nieporozumienia dotyczące realiów
Chin. Po obejrzeniu dziesięciu lub więcej lat tego ataku i po
napisaniu wielu serii artykułów próbujących skorygować
niektóre z bardziej rażących nieprawd, wydawało się, że
książka może być bardziej odpowiednim formatem. Ale
potem, w ciągu dziesięciu lub więcej lat badań historycznych,
stało się jasne, że Amerykanie byli poddawani jeszcze
większej kampanii dezinformacji o własnym narodzie niż o
Chinach i innych obcych krajach.

Wtedy wydawało mi się, że mam do czynienia z dwojakim
zadaniem: poprawienie – w oczach Amerykanów i być może
ogólnie ludzi Zachodu – niektórych bardziej rażących
dezinformacji na temat Chin, ale potem poprawienie – w
oczach Amerykanów – jeszcze bardziej rażącej dezinformacji
o ich własnym kraju. Aby jeszcze bardziej skomplikować
sprawę, stopniowo stawało się jasne, że świat poza Stanami
Zjednoczonymi był tak skażony amerykańską mitologią
historyczną, szowinizmem i propagandą, że obcokrajowcy w
dużej mierze żyli w tej samej krainie baśniowej, jeśli chodzi
o realia Ameryki, podobnie jak sami Amerykanie. Aby
zwiększyć zamieszanie, ostatecznie okazało się, że siła
mediów, reklamy, propagandy i dezinformacji z siedzibą w
USA skaziła nie tylko amerykański pogląd na inne narody,
ale także poglądy narodów o tych narodach – do tego stopnia
że Rosjanie, Chińczycy czy Wietnamczycy byli nadmiernie
eksponowani (w dużej mierze dzięki złośliwościom, takim jak
VOA i Radio Wolna Europa) zarówno gloryfikowanym, ale
fałszywym obrazom USA, jak i stosunkowo uwłaczającym,
ale fałszywym obrazom ich własnych narodów, które były tak
mocno propagowane przez rząd amerykański i syjonistyczne

media w ich własnych mediach narodowych. W ten sposób
jedna książka stała się pięcioma.

Książki te mają na celu jedynie streszczenie powiązanych
tematów. Napisano pełne tomy na wiele tematów w tych
rozdziałach. Widzieliśmy wiele książek o zaangażowaniu CIA
w narkotyki w Tybecie, tomy o rozbieżnościach w oficjalnej
narracji 11 września lub o torturowaniu więźniów przez reżim
Busha, inne o różnych wadach amerykańskiej demokracji lub
amerykańskiego systemu edukacyjnego. Ale te indywidualne
oferty, choć użyteczne, traktują segmenty jako zasadniczo
odmienne i niepowiązane ze sobą kwestie, podczas gdy w
rzeczywistości większość z nich stanowi integralną część
głęboko powiązanej całości. Moim celem w tych tomach jest
przedstawienie
jednolitego
obrazu,
aby
umożliwić
czytelnikom zobaczenie całego krajobrazu jako jednego
płótna
i
docenienie
wzajemnych
relacji
między
poszczególnymi częściami. To właśnie ten ujednolicony
obraz zapewni wszechstronne zrozumienie wydarzeń na
świecie i sił, które je napędzają.

Przedmowa do tomu pierwszego

Prawie każda osoba lub rodzina ma coś, co nazywamy
„szkieletem w szafie” - zbiór być może wstydliwych
wydarzeń, godnych pożałowania działań, niesmacznych
członków rodziny, grzechów, które popełniliśmy, których
wolelibyśmy nie wyznać publicznie, rzeczy, z którymi nie
mieszkamy i wolelibyśmy zapomnieć uznanie nie tylko
naszych
niedoskonałości,
ale
odzwierciedlanie
rzeczywistości, że nie tyle popełniamy błędy, ile czasami
działamy z mniej niż honorowych pobudek.

W tej kategorii znajdują się kłamstwa, o których mówimy.
Wiele z nich to tak zwane „białe kłamstwa” - zwykle małe
unikanie prawdy, często robione dla wygody lub nawet w
dobrej sprawie. Bez wątpienia wszyscy od czasu do czasu
kłamiemy, ale jest niewielu z nas, dla których kłamstwa
stanowią podstawę naszego życia, gdzie w prawdziwym
sensie „żyjemy kłamstwem”. Od czasu do czasu spotykamy

ludzi, którzy kłamią na temat swoich referencji edukacyjnych
lub historii pracy, czasami znacznie wyolbrzymiając swoje
osiągnięcia, fałszywe referencje, życie, które częściowo
rozpadłoby się, gdyby wszystkie prawdy były znane.
Czasami spotykamy się z oszustami, których samo istnienie
wydaje się być zbudowane na rozległym i zawiłym splocie
kłamstw, z życiem, które rzeczywiście rozpadłoby się, gdyby
prawdy zostały upublicznione. Ci ostatni ludzie w pewnym
sensie „żyją w kłamstwie”.

Przechodząc od jednostek do narodów, jest kilka krajów na
świecie, które pasują do tej drugiej kategorii. Jednym z nich
są Stany Zjednoczone Ameryki - naród i ludzie żyjący pod
każdym względem w kłamstwie, z praktycznie całym
fundamentem przekonań, działań, historii, dumy narodowej,
obywatelstwa, oparte na rzeczach, które nie tylko nie są
prawdziwe,
ale
stanowią
wszechogarniającą
sieć
sfabrykowanych mitów historycznych. Nie jest to próżne
twierdzenie i nie jest to oskarżenie, które można postawić
wielu innym krajom. Nie znam miejsca w Stanach
Zjednoczonych, gdzie moglibyśmy zajrzeć i nie znaleźć
krajobrazu zaśmieconego fałszem i wspartego ogromnym
rusztowaniem mitów, półprawd, zakopanych faktów,
odważnie
zrewidowanej
historii,
nacjonalistycznej
propagandy i wspaniałych jawnych kłamstw. Prawdą jest, że
większość narodów oblepia cukrem pewne części swojej
historii, ale Stany Zjednoczone są prawie wyjątkowe na
świecie, ponieważ są narodem, który jest naprawdę
zbudowany – i to prawie całkowicie – na fundamencie
kłamstw.

W przypadku większości innych narodów, gdyby wszystkie
ich kłamstwa historyczne i polityczne zostały w pełni
ujawnione, a wszystkie prawdy otwarcie udokumentowane one nadal by przetrwały. Ale dla Amerykanów zagrożenie
egzystencjalne byłoby nie do zniesienia i nie wierzę, że Stany
Zjednoczone mogłyby przetrwać jako naród, gdyby
wszystkie jego prawdy historyczne zostały ujawnione i
potwierdzone w sposób, w jaki Amerykanie byliby zmuszeni
stawić im czoła jako faktowi, gdzie zaprzeczenie nie byłoby
opcją.

Jako dwa pomniejsze przykłady mamy teraz dobrze
udokumentowany fakt, że rząd USA porzucił kilka tysięcy
jeńców wojennych w Wietnamie, mężczyzn zatrzymanych
przez Wietnamczyków do czasu wypłaty przez Amerykanów
uzgodnionych reparacji wojennych w wysokości kilku
miliardów dolarów. Rząd Stanów Zjednoczonych nie miał
zamiaru płacić pieniędzy, więc odszedł od stołu,
pozostawiając tych mężczyzn samym sobie. Wielu
weteranów próbowało zwrócić na to uwagę opinii publicznej,
nawet
zeznając
przed
Kongresem;
wielu
miało
niepodważalne dowody swoich twierdzeń, ale rząd – i media
– ignorowały je do niedawna, kiedy wszystkie fakty pojawiły
się
na
drugorzędnych
internetowych
serwisach
informacyjnych i nie można ich było dłużej unikać. O wiele
większe zagrożenie egzystencjalne tkwi w prawdzie o Pearl
Harbor, gdzie nie jest już tajemnicą, z wyjątkiem
Amerykanów, że Roosevelt wiedział nie tylko o zbliżającym
się japońskim ataku (który ostrożnie i celowo sprowokował),
ale że znał dokładnie położenie i kurs floty japońskiej oraz
datę i godzinę ataku. Roosevelt i jego doradcy ukryli te
informacje przed własnymi dowódcami wojskowymi
wysokiego szczebla w Pearl Harbor, poświęcając to życie dla
większego celu, jakim jest „uzasadnione” wejście na oba
teatry II wojny światowej.

Uważam, że prawie nie ma Amerykanów, którzy byliby w
stanie stawić czoła tej brutalnej prawdzie - czy to
filozoficznie, czy emocjonalnie - a jednak podobne dowody
praktycznie zalewają dostępne źródła informacji. Chciałbym
powtórzyć tutaj słowa Davida Edwardsa, że „złościmy się na
nich za to, że mówią nam te okropne rzeczy o naszym
społeczeństwie i upieramy się, że to po prostu »nie może być
prawdą«”. Jednak te rzeczy zawsze były prawdziwe w
przypadku rządu amerykańskiego. Nie tak dawno temu
odtajnione dokumenty ujawniły operację Northwoods, w
ramach której CIA zaproponowała zestrzelenie samolotu z
amerykańskimi studentami i startem amerykańskiego
wahadłowca
kosmicznego,
wykorzystując
to
jako
usprawiedliwienie do inwazji na Kubę i usunięcia Castro.
Rząd USA zarówno proponował, jak i dokonywał dziesiątek
tych okrucieństw na przestrzeni lat - wszystkie ukryte przed
amerykańskim umysłem i sercem przy posłuszeństwie
mediów. Pearl Harbor nie było bynajmniej najgorszym z

nich, ale niewielu Amerykanów będzie w stanie poradzić
sobie z tymi prawdami swojego narodu.

Wiele innych wydarzeń jest może mniej brutalnych, ale nie
mniej zapierających dech w piersiach w swojej
nieuczciwości. Wszystkie opowieści o tym, jak Stany
Zjednoczone wzbogaciły się, szowinistyczne mantry o
pomysłowości i innowacji, bogactwa wynikającego z wolności
i demokracji, ciężkiej pracy i fair play - są całkowicie fałszywe
i odrażające. Ameryka wzbogaciła się dzięki programowi
zorganizowanej przemocy, który trwał setki lat, przez
stulecia
nieodpłatnej
niewolniczej
pracy,
najazdów
wojskowych oraz zastraszania i grabieży słabszych narodów.
Propaganda korzyści płynących z kapitalizmu w stylu
amerykańskim przebiega według tego samego wzoru, ale
Amerykanie są karmieni tą miazgą od urodzenia i nie mają
już inteligencji, aby zobaczyć prawdę. Statystyki rządu USA
dotyczące takich pozycji jak inflacja, bezrobocie, PKB i inne
są obecnie najbardziej mylące i nieuczciwe ze wszystkich
narodów. Maszyna propagandowa mówi nam inaczej, ale
wystarczy spojrzeć na fakty. Stany Zjednoczone przez
ostatnie stulecie były największym sprawcą szpiegostwa na
świecie,
działalność
ta
prawdopodobnie
obejmuje
szpiegostwo komercyjne na wielką skalę od ponad wieku, ale
machina propagandowa oskarża inne narody, twierdząc, że
chce zebrać tylko informacje o terrorystach. Ogromne
kłamstwo o skali prawie zbyt wielkiej, by je zrozumieć lub
obalić.

Thomas Edison, czczony w amerykańskich książkach
historycznych jako jeden z najbardziej płodnych wynalazców
wszechczasów, nigdy niczego nie wynalazł. Opowieści o nim
to sfabrykowane mity historyczne, podobnie jak cenione
legendy o braciach Wright dokonujących pierwszego lotu z
napędem czy wynalezieniu telefonu przez Alexandra
Grahama Bella. Coca-Cola to był światowej sławy hiszpański
produkt skradziony i opatentowany przez amerykańskiego
farmaceutę Johna Pembertona, a rząd USA odmówił uznania
wcześniejszych patentów. Opowieści o amerykańskiej
wynalazczości i własności intelektualnej oddalone są prawie
180 stopni od prawdy, z solidnie udokumentowanym
dowodem, że Stany Zjednoczone ukradły więcej własności

intelektualnej z większej liczby krajów niż jakikolwiek inny
kraj - o rzędy wielkości - płacąc od 20 000 do 50 000 dolarów
każdemu, kto mógł dokonać takiej kradzieży w czasach, gdy
nawet 20 000 dolarów było pensją na całe życie dla
przeciętnego człowieka. Ten wzór jest spójny w każdym
obszarze i na każdym polu dążeń społeczeństwa
amerykańskiego. Cała historia Stanów Zjednoczonych,
opisana w podręcznikach historii i powtarzana nieustannie
przez wszystkich - od Hollywood po różnych prezydentów jest prawie w całości fałszywa, a części, które nie są
fałszywe, są prawie zawsze fałszywie przedstawiane. Naród
Ameryki i wszyscy jego mieszkańcy naprawdę żyją w
kłamstwie.

Cały wątek „demokracji” i „wartości demokratycznych” jest
jednym
z
największych
seryjnych
kłamstw,
jakie
kiedykolwiek powiedziano. Amerykańskie podręczniki historii
i amerykańskie umysły są wypełnione opowieściami o USA
„czyniąc świat bezpiecznym dla demokracji”, walcząc
wszędzie z tyranią i wprowadzając demokratyczne rządy, ale
to się nigdy nie zdarzyło ani razu. Podczas gdy machina
propagandowa zalewała wyimaginowany świat opowieściami
o demokracjach, Stany Zjednoczone zalewały świat realny
brutalnymi wojskowymi dyktatorami, którzy pozwolili
amerykańskim korporacjom wielonarodowym i bankom
plądrować ich kraje. Cała teoria osławionej amerykańskiej
demokracji, rządu przez ludzi, kontroli i równowagi jest
fałszywa, z prawdą otwartą, ale Amerykanie tak
zindoktrynowani, że nikt nie wydaje się być w stanie tego
dostrzec. Co więcej, rząd USA zabronił nauczania wielu z
tych prawd w amerykańskich szkołach publicznych.

Jak zobaczymy, cała propaganda moralnej wyższości, troski
o prawa człowieka, jest w całości kłamstwem. Stany
Zjednoczone nie tylko nie są moralnie lepsze, ale w ostatnich
stuleciach mają najgorszy zapis praw człowieka ze
wszystkich narodów z wyjątkiem jednego. Amerykanie mają
wiele opowieści - prawie wszystkie fałszywe - o innych
narodach popełniających zbrodnie wojenne, podczas gdy ich
własny rząd i wojsko popełniały znacznie gorsze i mocno
cenzurowały media, aby zapobiec ucieczce tej wiedzy z
aresztu. Prawie żaden Amerykanin nie wie o ogromnych

masakrach dokonanych przez ich wojsko na Filipinach,
Indonezji, Japonii, Niemczech i Iraku. Okrucieństwa
dotyczące praw człowieka rozpoczęły się od pierwszych dni
lądowania białych osadników w Ameryce Północnej i nigdy
nie ustały. Odkąd Stany Zjednoczone zleciły innym krajom
okrucieństwa w zakresie praw człowieka, chełpiły się światu
swoją moralną sprawiedliwością w kierowaniu prawami
człowieka, ale wszystko opierało się na kłamstwach,
oszustwie i marketingu. Jedyny na świecie "uniwersytet
tortur" - niesławna Szkoła Ameryk, dziesięciolecia
okrutnych, a nawet okrutnych okrucieństw wyrządzanych
tak wielu narodom świata, zaginęły w amerykańskiej
propagandzie dobroci.

Stany Zjednoczone mocno promują swoją fikcyjną pozycję
światowego policjanta, ale nigdy nie działały w takim
charakterze. Żaden naród nigdy nie był chroniony ani
broniony przed niczym przez Stany Zjednoczone, ale wiele
dziesiątek zostało spustoszonych i zniszczonych przez tego
samego wyimaginowanego anioła miłosierdzia. Wszystko, co
dotyczy ochrony przez Stany Zjednoczone jakiejkolwiek
części świata, jest jawnym kłamstwem. Amerykańskie głowy
są pełne opowieści o amerykańskiej dobroci ratującej te
populacje przed tyranią, ale setki amerykańskich interwencji
militarnych zostały podjęte w celu pokonania rdzennej
ludności, która buntowała się przeciwko amerykańskiemu
imperializmowi, ubóstwu i śmierci. Raport Kongresu USA
wymienia te interwencje jako „ochronę amerykańskich
interesów” bez podawania szczegółów dotyczących tego,
jakie dokładnie interesy były chronione, w jaki sposób ta
„ochrona” była stosowana i - co najważniejsze - dlaczego
Ameryka miała jakiekolwiek „interesy” w tych narodach.

Rząd USA nie tylko kłamał na temat każdej wojny i
zagranicznej interwencji wojskowej, ale najczęściej tworzył
wydarzenia pod fałszywą flagą, aby towarzyszyć kłamstwom
i tworzyć fikcyjne usprawiedliwienia dla wojujących działań.
Wejście Ameryki do I wojny światowej było promowane
przez prawdopodobnie najgęściej utkany gobelin kłamstw,
jaki kiedykolwiek stworzono, dzięki Lippmanowi i
Bernaysowi, projektowi, który obejmował dosłownie miliony
kłamstw opowiadanych przez lata, co wystarczyło, aby

wyprać mózgi całej populacji, by nienawidziła niewinny kraj.
Promocja II wojny światowej nie była pod żadnym względem
lepsza. Amerykanie zrobili to od czasu zniszczenia okrętu
Maine w porcie Kuby ponad sto lat temu i nigdy nie
zaprzestali tych ogromnych samookaleczeń. To kłamstwa
używane do usprawiedliwiania większej liczby kłamstw.

Jest teraz dobrze znane i nie podlega dyskusji, że urzędnicy
amerykańscy wypowiedzieli ponad 900 oddzielnych
kłamstw, aby usprawiedliwić inwazję i zniszczenie Iraku. To
samo dotyczy Libii i dzisiejszej Syrii. To samo dotyczy
zniszczenia Jugosławii, kolejnej wyniszczającej militarnej
przygody opartej w 100% na kłamstwach. Wszystkie tak
zwane „kolorowe rewolucje” i inne podobne nie są
inicjowane, by chronić lokalne populacje przed dyktatorami,
ale by ukarać niechętne narody za stawianie oporu
brutalnemu kapitalizmowi w stylu amerykańskim, który je
pustoszył. Ukraina, Rosja, Chiny, Hongkong, Tajwan, Korea
Północna, Iran, Kuba, Brazylia, Wenezuela, Nikaragua i wiele
innych krajów zostało zaatakowanych przez rząd Stanów
Zjednoczonych po prostu za opór wobec kolonizacji, ale
martwe umysły amerykańskie wierzą, że są boskimi
przedstawicielami wywierającymi presję na „złych”. Każda
część amerykańskiej polityki zagranicznej i zagranicznego
zaangażowania jest pokryta dywanem kłamstw a media
pomagają w wywrotach i zakopywaniu prawdy.

Przydałoby się zebrać katalog kłamstw opowiadanych przez
amerykańskich prezydentów, sekretarzy stanu i innych
wysokich urzędników i opublikować je obok prawdziwych
faktów.
Rozważmy
oświadczenie
George'a
Busha
wygłoszone w 2003 r., kiedy jego ogromny międzynarodowy
reżim porwań i tortur działał na najwyższych obrotach:
„Stany Zjednoczone są zaangażowane w eliminację tortur na
całym świecie i prowadzimy tę walkę dając przykład.
Wzywam wszystkie rządy do przyłączenia się do Stanów
Zjednoczonych i wspólnoty narodów przestrzegających
prawa w zakresie zakazu, prowadzenia dochodzeń i ścigania
wszelkich aktów tortur oraz w celu zapobiegania innym
okrutnym i niezwykłym karom. Wzywam wszystkie narody
do wypowiadania się przeciwko torturom w jej wszystkich jej
formach i aby zakończenie tortur stało się istotną częścią ich

dyplomacji”. Wymień jednego prezydenta z dowolnego
kraju, który skłamał bardziej niż George Bush.

Rząd USA i jego agencje chwalą się światu wolnością słowa,
potępiając cenzurę w innych krajach, jednak Stany
Zjednoczone są prawdopodobnie najbardziej cenzurowane
ze wszystkich krajów. Fakt, że media są chętnymi
spiskowcami, nie zmienia faktu, że wszystkie wiadomości i
treści publiczne są ściśle kontrolowane i że 95% tego, co
Amerykanie „wiedzą” o swoim własnym narodzie i świecie,
jest fałszywe. Amerykańskie media niezmiennie prezentują
tylko jedną stronę wydarzeń, które prozelitycznie nawracają
obecną agendę polityczną, pozostawiając Amerykanom
beznadziejną wiedzę na temat prawdziwych faktów. Jest to
tak prawdziwe, że jeden z amerykańskich felietonistów
zauważył, że tylko 4% Amerykanów ma jakąkolwiek
świadomość ogromnej brutalności, jakiej w ciągu ostatnich
70 lat na ludność Palestyny dopuściło się państwo Izrael.
Amerykańskie podręczniki historii i inne materiały
edukacyjne składają się w dużej mierze z mitów
historycznych, propagandy o dobroci Ameryki, o złu innych
narodów, kłamstwach dotyczących powstania i całej historii
samej Ameryki. Hollywood jest jednym z najgorszych
przestępców pod tym względem, a praktycznie każdy film
zawierający treści historyczne to niewiele więcej niż
pokręcony film propagandowy, zaspokajający tę czy inną
ideologię, a jednocześnie całkowicie wprowadzający
Amerykanów w błąd co do prawd ich własnego narodu.
Jednym z takich przykładów jest niedawny film Stephena
Spielberga „Lincoln”, ale są setki innych.

Stany Zjednoczone to jedyny naród na świecie, który
stanowczo domaga się absolutnej wolności od propagandy,
prania mózgu i cenzury, są w rzeczywistości narodem
najbardziej przytłoczonym właśnie tymi atrybutami.
Zobaczymy niepodważalne dowody na to, że amerykańskie
dzieci w wieku szkolnym są narażone na rozległą
indoktrynację praktycznie od urodzenia w zakresie polityki,
kapitalizmu, konsumpcjonizmu, patriotyzmu, wyższości
moralnej, amerykańskiej wyjątkowości i wielu innych spraw.
Zobaczymy, że ta indoktrynacja i pranie mózgu są tak
rozległe, że amerykańskie spojrzenie na siebie i swoje

miejsce w świecie nie ma prawie żadnego porównania z
rzeczywistością, do tego stopnia, że ta ogromna przepaść
między przekonaniami a rzeczywistością stanowi narodową
chorobę psychiczną. Biorąc pod uwagę ogromny dysonans
poznawczy w dzisiejszej Ameryce, można jedynie stwierdzić,
że Amerykanie są najbardziej zwiedzionymi ludźmi na ziemi.

I w końcu to jest powód, dla którego Departament
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych
zbudował 800 aresztów i kupił trzy miliardy pocisków z tego
samego powodu, dla którego wielu (zachodnich) publicystów
otwarcie sugeruje, że szerzące się nadużycia władzy,
zakorzeniona korupcja i karmienie się z publicznego koryta,
uporczywe plądrowanie i terroryzowanie narodów z
milionowymi ofiarami cywilnymi, „stało się tak powszechne,
tak głęboko zakorzenione i tak coraz bardziej bezczelne, że
jedynym możliwym lekarstwem jest rewolucja”. Publicyści
amerykańscy i europejscy coraz głośniej zalecają kolejną
amerykańską rewolucję przekonani, że tylko wspólne
powstanie ludowe będzie w stanie odwrócić tę falę. Do tego
czasu Ameryka - w przeciwieństwie do prawie każdego
innego narodu na świecie - nadal będzie narodem
zbudowanym na kłamstwach.
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Musimy wziąć pod uwagę, że ogólny kontekst bogactwa
zawiera kilka odrębnych wymiarów, które w większości
wykluczają się wzajemnie. Królestwo może być bogate w
tym sensie, że jego monarcha posiada wielkie bogactwo i
władzę, ale to nic nie mówi o jednostkach żyjących w tym
królestwie, ponieważ bogactwo władcy może pochodzić
całkowicie z ogołocenia populacji. Nasza populacja jest
również podzielona na wymiary pod względem klas
społecznych. Każdy naród, bogaty czy biedny, ma zamożną
klasę wyższą, która nie mówi nam nic o względnym
bogactwie narodu jako całości. Jeśli w kraju jest mała i

kurcząca się klasa średnia lub znaczna część klasy niższej
żyjąca w ubóstwie, musimy lepiej zrozumieć, co to naprawdę
znaczy być bogatym narodem. Te przypadki, które wskazują
na dużą dysproporcję dochodów i gdzie garstka jest bogata,
podczas gdy większość nie, nie odpowiadałaby naszemu
pojmowaniu bogatego kraju.

Kraje
podlegające
nieregulowanemu
kapitalizmowi
generalnie pasują do powyższej definicji, z dużą
dysproporcją dochodów obejmującą stosunkowo niewielką
garstkę bogatych, ale z piramidą bogactwa bardzo szybko
popadającą w ubóstwo. Nieregulowany kraj kapitalistyczny,
taki jak Stany Zjednoczone, może równie dobrze mieć
większość lub większość tego bogactwa rezydującego w jego
wielkich korporacjach i ich elitarnych właścicielach,
bogactwo, które nie dociera do pracowników. Jako przykład
możemy pomyśleć o Apple, z kilkoma bardzo bogatymi
menedżerami i kilkoma setkami nieopodatkowanych
miliardów siedzących zagranicą, ale przeciętny pracownik
Apple jest daleki od bogatego według większości definicji i
około miliona młodych ludzi, którzy faktycznie wytwarzają i
montują produkty Apple kwalifikuje się jako zubożała. W
przeciwieństwie do tego, naród o bardziej socjalistycznych
skłonnościach będzie miał mniejszą warstwę skrajnego
bogactwa i znacznie wyższy standard życia dla całej reszty,
ze znacznie większą klasą średnią i niewielką lub żadną
biedą.

Więc co tak naprawdę mamy na myśli, kiedy mówimy, że
kraj jest bogaty? Że rząd ma ogromne dochody, czy suweren
ma wielkie bogactwo? Że jej korporacje są niezwykle
dochodowe, a bankierzy niezwykle bogaci? Czy mamy na
myśli to, że wszyscy w kraju, łącznie z klasami niższymi,
mają udział w tym bogactwie, że nikt nie żyje w skrajnej
nędzy? W końcu musimy wziąć pod uwagę nie ekstremalne
bogactwo nielicznych, ale standard życia całej populacji. Aby
uzyskać realistyczną ocenę bogactwa narodu, musimy
zbadać nie najwyższe szczeble społeczeństwa, które zawsze
i wszędzie są bogate, ale zamiast tego musimy zbadać status
zabezpieczenia finansowego mniej uprzywilejowanych w tym
społeczeństwie.

W naszym ćwiczeniu, aby zbadać, w jaki sposób Stany
Zjednoczone stały się bogate, powinniśmy pamiętać o tych
wymiarach, ponieważ we wszystkich - z wyjątkiem jednego
z przykładów - postawy, działania i wydarzenia, które
przyczyniły się do tego, że Stany Zjednoczone stały się tym,
co wielu określa jako „bogatym” krajem, były skierowane
wyłącznie na korzyść amerykańskiej elity, a przede
wszystkim do pewnych segmentów wyłącznie tej klasy. Jeśli
jesteś Amerykaninem, podczas przeglądania tych wydarzeń
powinno stać się zupełnie jasne, że prawie zaciekła
determinacja, by wzbogacić Amerykę, nie miała na myśli
ciebie i jeśli w ogóle skorzystałeś z tych wydarzeń, elity
uznałyby to za szkody uboczne i w żadnym wypadku nie było
to ich zamiarem.

Demokracja tworzy bogate elity, a nie zamożne
narody

Amerykanie od urodzenia są przesiąknięci teologią, że ich
naród jest bogaty, ponieważ ich demokracja dała zaczyn
ludziom przedsiębiorczym, innowacyjnym i zaradnym, a ich
wolności stworzyły paliwo dla silnika amerykańskiej
konkurencyjnej doskonałości. Ale jeśli usuniemy różowe
okulary i spojrzymy poza propagandę, wydaje się, że nie ma
żadnego opartego na rzeczywistości poparcia dla tych
twierdzeń.
Żadne
z
powyższych
nie
dostarcza
przekonujących powodów ani nie tworzy przekonującej
narracji,
aby
ogólnie
wyjaśnić
bogactwo
Stanów
Zjednoczonych lub narodów zachodnich. Prawda leży gdzie
indziej.

Często spotykamy się z twierdzeniem, że bogate narody
świata to (prawie) wszystkie demokracje wyborcze, a ich
bogactwo narodowe jest dowodem wyższości systemu
politycznego. Ale korelacja nie jest przyczynowością i nie ma
dowodów na to, że amerykańska forma wielopartyjnej
polityki wnosi jakikolwiek użyteczny wkład w bogactwo
kogokolwiek poza tymi, którzy są w stanie zaakceptować
patronat w takiej czy innej formie. Prawdą jest również, że
wiele z tych narodów lub regionów wzbogaciło się pod

rządami, które lubimy nazywać autorytarnymi, przechodząc
do alternatywnych form znacznie później.

Co więcej, jeśli polityka wyborcza jest pozytywną siłą dla
bogactwa narodowego, to siła ta nie jest równa y
rozproszona,
ponieważ
możemy
znaleźć
mocne
kontrprzykłady. Pierwszym z nich byłyby Indie – „największa
demokracja świata” – które nie są najlepszym przykładem
bogactwa i sukcesu. I faktycznie, świat posiada obfitość
biednych demokracji, jest wiele narodów z kombinacją
podstawowych atrybutów polityki wielopartyjnej i żałośnie
niskiego PKB na mieszkańca. Wydaje się, że narody, które
przyjęły kapitalizm, mają się ogólnie dobrze i wydaje się, że
jeśli istnieje jakakolwiek zależność między bogactwem
narodowym a jakimkolwiek systemem operacyjnym, tym
systemem byłby kapitalizm, a nie polityka wyborcza.

Kolonializm: gorzka prawda

Ogólnie wydaje się, że umyka uwadze opinii publicznej, że
Stany Zjednoczone i większość innych krajów zachodnich,
oprócz polityki wyborczej i kapitalizmu, łączy jedna
dodatkowa cecha, a jest to kolonizacja. Ameryka i narody
Europy Zachodniej nie wzbogaciły się dlatego, że były
demokratyczne lub kapitalistyczne; praktycznie zdobyli całe
swoje bogactwo, żerując i plądrując wszystkie słabsze
narody świata. Fakty są zbyt jasne; nie ma sposobu, aby to
odkręcić. Imperium Brytyjskie kwitło przez wieki,
najeżdżając i plądrując niezliczone narody, masakrując przy
tym niezliczone miliony ludzi. Francuzi, Włosi, Hiszpanie,
Portugalczycy, Holendrzy, Niemcy, Turcy zrobili to samo.
Podobnie jak Amerykanie, w swoim własnym stylu.

Ilość istniejącej dokumentacji dotyczącej gwałtów i grabieży
tych narodów prawdopodobnie składałaby się z stosu
sięgającego księżyca. Lista nieludzkich i barbarzyńskich
czynów
popełnionych
przez
tych
kolonizatorów
prawdopodobnie dotarłaby na Księżyc iz powrotem. Gdyby
nie podbój i kolonizacja wszystkich tych narodów w obu
Amerykach, w Azji i Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz

plądrowanie ich bogactwa, wszystkie te osławione
kapitalistyczne zachodnie demokracje byłyby dziś tak biedne
jak Angola, pomimo całej ich kreatywności, wolności i
demokracji.

Brytyjczycy, Europejczycy i Amerykanie różnie podchodzili
do logistycznych problemów kolonizacji. Brytyjczycy byli
najbardziej praktycznymi menedżerami swoich kolonii,
podczas gdy Amerykanie znaleźli sposób na osiągnięcie tego
samego wyniku za pomocą zdalnego sterowania. Ale
rezultaty były takie same: bieda, nędza i ucisk dla
pokonanych i skolonizowanych oraz niewypowiedziane
bogactwo dla imperiów kolonialnych. Nie ma sposobu, aby
uciec od tej brutalnej prawdy. Historia zachodnich narodów
w obalaniu rządów i niszczeniu narodów w celu ich
kolonialnej grabieży powinna doprowadzić ludzi myślących i
czujących do łez. Odpowiedzialność za to wieczne ubóstwo
spoczywa na narodach zachodnich, które najechały i
skolonizowały te kraje, pozbawiając je bogactwa i zasobów,
stając się przy tym niezmiernie bogatymi. Przez ponad 100
lat, wykorzystując swoje wojsko, a później CIA, rząd Stanów
Zjednoczonych
instalował
uległych
dyktatorów
w
dziesiątkach najbiedniejszych krajów świata, podczas gdy
międzynarodowe korporacje z USA wydobyły setki miliardów
zysków z najbardziej skromnych inwestycji.

Nie ma sposobu, aby uniknąć faktu, że główną przyczyną
dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych jest ich
militarna i polityczna kolonizacja, plądrowanie narodów
gwarantowane przez wprowadzenie brutalnych dyktatur
wojskowych. Taki los spotkał około 50 narodów pod pozorem
propagandy obrony demokracji lub ochrony interesów
amerykańskich. W ten sposób Stany Zjednoczone stały się
bogate. Nie była to - jak sądzi większość Amerykanów „wolność” czy „demokracja”, czy bycie mądrzejszym i
bardziej pomysłowym, niż inne narody. Zamiast tego
wszystko zostało zrobione z użyciem nielegalnej i brutalnej
siły militarnej, praktycznie zniewalając wiele dziesiątek
krajów jako brutalne kolonie wojskowe, wykorzystując te
narody jako krowy do dojenia. Ameryka po prostu
kanibalizowała większość świata. Jak faktycznie napisał
Samuel Huntington w swojej książce The Clash of

Civilizations and the Remaking of World Order: „Zachód
zdobył świat nie przez wyższość swoich idei, wartości czy
religii, ale raczej przez swoją wyższość w stosowaniu
zorganizowanej
przemocy.
Ludzie
Zachodu
często
zapominają o tym fakcie; ludzie spoza Zachodu nigdy tego
nie robią”. (1) (2)

Zaczęło się od braci Dulles (3) (4) (5) i United Fruit Company
(6) (7) (8) (9) w Ameryce Środkowej, a ITT pomagało
sfinansować obalenie samorządów lokalnych (10) (11) (12)
(13) (14) (15), i od tego momentu było kontynuowane. Cała
Ameryka Południowa i Środkowa, znaczna część Afryki i Azji,
wszystkie były narażone na ten rodzaj amerykańskiej
„wolności i demokracji”. Do lat 20. XX wieku amerykański
gigant górniczy Anaconda był właścicielem wszystkich
chilijskich kopalni miedzi – najbardziej produktywnych
kopalni miedzi na świecie – przynosząc miliardowe zyski,
podczas gdy Chile pozostawało w biedzie. Kiedy Chile
przystąpiło do nacjonalizacji swoich kopalni miedzi, Stany
Zjednoczone natychmiast wysłały CIA, aby zamordowała
prezydenta, obaliła rząd i zainstalowała Augusto Pinocheta
jako marionetkowego dyktatora, człowieka, którego
brutalność była legendarna, ale który pozwolił Anakondzie
kontynuować swój program „ grabież dla pokoju”.

Przez wiele dziesięcioleci Wielka Brytania, Francja i Stany
Zjednoczone utrzymywały Iran w wirtualnej biedzie(16)
(17) (18) (19) (20), pozbawiając ten naród wszystkich
swoich rezerw ropy naftowej, aby finansować ich imperia,
nie pozostawiając prawie nic dla samego Iranu. Kiedy ten
naród zdecydował się nacjonalizować swój przemysł
naftowy, aby przejąć kontrolę nad własnymi zasobami
krajowymi, Stany Zjednoczone wysłały CIA, aby obalić
należycie wybrany rząd Iranu i zainstalowały szacha jako
prezydenta – jednego z najbardziej brutalnych i nieludzkich
dyktatorów we współczesnej pamięci - takiego, który
pozwoliłby zachodnim narodom imperialnym na dalsze
swobodne plądrowanie zasobów Iranu. (21) (22) (23) (24)
(25) (26) (27)

W Zairze strach Zachodu przed utratą kontroli nad zasobami
złota, diamentów i kobaltu skłonił Stany Zjednoczone do
kolejnego obalenia - ponownie przez CIA - tym razem
poprzez zamordowanie innego należycie wybranego
przywódcy i wprowadzenie kolejnego brutalnego dyktatora
podatnego na zachodnie przekupstwo.(28) (29) (30) Od lat
20. do 60. amerykańskie koncerny naftowe, przy ciągłych
interwencjach
wojskowych
Stanów
Zjednoczonych,
wyczerpały wszystkie znane rezerwy ropy naftowej w
Kolumbii, przynosząc miliardowe zyski i pozostawiając kraj
bez znanej ropy. Prezydent USA Coolidge zaaranżował
obalenie rządu Gwatemali po odmowie przyznania dalszych
koncesji United Fruit Company Rockefellerów, która była już
w posiadaniu połowy gruntów rolnych w kraju. Szczególnie
w Ameryce Środkowej i Południowej imperializm militarny
przyniósł USA ogromne zyski i wzrost gospodarczy,
utrzymując te kraje w biedzie. Wszyscy amerykańscy
prezydenci używali propagandowego hasła „uczynić świat
bezpiecznym dla demokracji” jako preludium do kolejnej
nielegalnej wojny kolonizacyjnej, ale prezydent Wilson
najdobitniej wyjaśnił prawdziwe znaczenie tego terminu w
wykładzie na Uniwersytecie Columbia w 1907 roku. kiedy
powiedział:

„Ponieważ producent nalega, aby świat był rynkiem, flaga
jego narodu musi podążać za nim, a drzwi narodów, które są
przed nim zamknięte, muszą zostać wyważone. Koncesje
uzyskane przez finansistów muszą być chronione przez
ministrów stanu, nawet jeśli suwerenność niechętnych
narodów będzie oburzona”. (31)

„Stosując
połączone
zasoby
amerykańskich
karteli
przemysłowych i bankowych, wykorzystano każde dostępne
środki
masowego
przekazu
do
tworzenia
i
rozpowszechniania historii o zaletach Stanów Zjednoczonych
i „amerykańskim stylu życia”. Ta niezwykle udana kampania
przekonała zwykłych Amerykanów do pracy, walki i
gotowości do oddania życia za spekulacyjną przewagę
machiny wojennej Stanów Zjednoczonych. „Największą
tajemnicą… do pokonania jest pozorna sprzeczność między
głoszonymi zasadami Ameryki a intensywnością jej tajnych
praktyk operacyjnych”. Philip Agee nazwał kiedyś CIA

„niewidzialnym kapitalizmem”. (32) (33). W rzeczywistości
jego konkluzja po opuszczeniu [CIA] była taka, że
kapitalizmu nie dałoby się utrzymać bez rozległych sił
wojskowych i tajnej policji, które tłumiłyby sprzeciw wobec
niego. Sekcja zwłok Valentine'a dotycząca wietnamskiego
programu Phoenix zaczyna się od uznania, że CIA była ( i
jest) centralnym elementem polityki korporacyjnej USA. „W
Wietnamie CIA rozwinęła… Phoenix jako intensywny zarząd
korporacyjny i public relations w kampanii na rzecz tego, co
nazywa się „budowaniem narodu”. Ogólnym celem
„budowania
narodu”
jest
zniszczenie
rdzennej
i
nacjonalistycznej infrastruktury – tego, co Amerykanie
uznają za swój stanowy i lokalny rząd, wraz ze wszystkimi
organizacjami społecznymi i sieciami, przez które
społeczności są organizowane i utrzymywane – i zastąpienie
jej jedną, która działa na takich samych zasadach jak
infrastruktura korporacyjna w USA. CIA rozwijała to, co
później nazwano - także eufemistycznie - partnerstwami
publiczno-prywatnymi. W rzeczywistości wolny handel
oznaczał, że amerykańskie korporacje celowo unikały
kosztów zarządzania gospodarczo opłacalnymi terytoriami.
Zamiast tego preferowano to, co nazwano „archipelagiem
imperium”. Oznaczało to rozszerzenie brytyjskiej zasady
rządów pośrednich poprzez tworzenie i wspieranie
nominalnie niezależnych reżimów, które ponoszą wszystkie
koszty społeczne poprzez wygórowane opodatkowanie, przy
jednoczesnym zapewnieniu swobodnego dostępu do siły
roboczej i zasobów naturalnych dla amerykańskich
korporacji” (T.P. Wilkinson / 9 sierpnia 2014 r.).

Wskazówką na dziką odmianę amerykańskiego kapitalizmu
jest depesza z października 1970 r. skierowana do agentów
CIA w Chile od personelu Henry'ego Kissingera w odpowiedzi
na wybór przez Chile nowego rządu zdeterminowanego, by
odzyskać kontrolę nad gospodarką kraju od amerykańskich
międzynarodowych korporacji:

„To zdecydowana i trwała polityka, aby [demokratycznie
wybrany rząd] Allende został obalony przez zamach stanu…
Mamy nadal wywierać maksymalną presję w tym celu,
wykorzystując wszelkie odpowiednie środki. Konieczne jest,
aby te działania były realizowane potajemnie i bezpiecznie,

aby USG [rząd Stanów Zjednoczonych] i amerykańskie ręce
były dobrze ukryte”. Edward M. Korry, ambasador USA w
Chile, napisał: „Żadna nakrętka ani śruba nie dotrze do Chile
pod rządami Allende. Kiedy Allende dojdzie do władzy,
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by skazać Chile i
wszystkich Chilijczyków na skrajne ubóstwo …”(35)

Z Imperium czy Ludzkości Howarda Zinna? Czego szkoła nie
nauczyła mnie o imperium amerykańskim:

„Odczytywanie”
W
klasie…
Zacząłem
dopasowywać
fragmenty historii do większej mozaiki. To, co na początku
wydawało się czysto pasywną polityką zagraniczną w
dekadzie poprzedzającej I wojnę światową, teraz okazało się
serią gwałtownych interwencji: zajęcie strefy Kanału
Panamskiego
z
Kolumbii,
bombardowanie
morskie
meksykańskiego wybrzeża, depesza piechoty morskiej do
niemal wszystkich krajów Ameryki Środkowej, okupujących
armie wysłane na Haiti i Dominikanę. Motyw powstania
amerykańskiego establishmentu... został opisany na
początku 1941 roku przez Henry'ego Luce'a, multimilionera,
właściciela magazynów Time, Life i Fortune - jako nadejście
The American Century. Powiedział, że nadszedł czas, aby
Stany Zjednoczone wywarły na świat pełny wpływ w takich
celach, jakie uznamy za stosowne i za pomocą takich
środków, jakie uznamy za stosowne. Trudno prosić o
bardziej
szczerą,
dosadną
deklarację
imperialnego
projektu”.

Zinn napisał, że podręczniki historii i przemówienia
niezmiennie twierdzą, że armia amerykańska jest
„instrumentem cywilizacji”, a nie agresji, i że Stany
Zjednoczone jedynie szerzą wolność, prawa człowieka i
demokrację na całym świecie. Jednak potem dodał: „Dla
mieszkańców Stanów Zjednoczonych, a nawet ludzi na
całym świecie, te twierdzenia prędzej czy później okazują się
fałszywe. Nie da się dłużej ukrywać: zakrwawione trupy...
poszarpane kończyny... miliony rodzin wygnanych z
domów..."

Robert Bowman, amerykański biskup i weteran z Wietnamu,
napisał:

„Nie jesteśmy znienawidzeni, ponieważ praktykujemy
demokrację, cenimy wolność lub przestrzegamy praw
człowieka. Jesteśmy znienawidzeni, ponieważ nasz rząd
odmawia tych rzeczy ludziom w krajach Trzeciego Świata,
których zasoby są pożądane przez nasze międzynarodowe
korporacje. Ta nienawiść, którą zasialiśmy, powróciła by
prześladować nas w postaci terroryzmu, a w przyszłości
terroryzmu nuklearnego”. (36) (37)

Oto więcej głosów, z których wszystkie przekazują nam to
samo przesłanie:

„… establiszment nie może przyznać [że] to łamanie praw
człowieka czyni… kraje atrakcyjnymi dla biznesu – więc
historia musi być fałszowana, w tym odmowa naszego
wsparcia dla reżimów terroru i praktyk, które zapewniają
sprzyjające klimaty dla inwestycji i naszej destabilizacji
demokracji, które [nie] spełniają standardu usług dla
międzynarodowej korporacji… Stany Zjednoczone często i
entuzjastycznie wspierały obalanie demokracji na rzecz
„przyjaznej inwestorom Banku Światowego, MFW i prywatne
banki konsekwentnie przeznaczały ogromne sumy na reżimy
terrorystyczne, po ich usunięciu demokratycznych rządów, a
szereg
badań
ilościowych
wykazało
systematyczny
pozytywny związek między pomocą USA i MFW/Banku
Światowego dla krajów i ich łamanie praw człowieka”. (38)
(39) (Edward S. Herman)

„Tak jak Stany Zjednoczone wyszkoliły wojsko i policję
Ameryki Łacińskiej w metodach walki z „populizmem” w
swoich krajach, pomagając w ten sposób w tworzeniu
„korzystnego klimatu dla inwestycji” poprzez doprowadzenie
do władzy Państw Bezpieczeństwa Narodowego, tak wyszkolona i bezwzględna policja jest potrzebna w kraju
ojczystym, ponieważ forsuje prawicowy program sprzeczny
z interesami ogromnej większości. Istnieje ogromny,
milczący spisek między rządem USA, jego agencjami i

międzynarodowymi korporacjami z jednej strony, a
lokalnymi biznesami i klikami wojskowymi w Trzecim Świecie
z drugiej, aby przejąć całkowitą kontrolę nad tymi krajami i
„rozwijać" je na zasadzie joint venture. Przywódcy wojskowi
Trzeciego Świata byli starannie pielęgnowani przez
amerykański establishment bezpieczeństwa, by służyli jako
„egzekutorzy” tego partnerstwa joint venture, i zostali
należycie zaopatrzeni w karabiny maszynowe i najnowsze
dane na temat metod przesłuchiwania dywersantów”. (40)
(Edward S. Herman)

„Stany Zjednoczone wspierają prawicowe dyktatury w
Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i na Bliskim
Wschodzie… ponieważ są to władcy, którzy związali swoje
osobiste
przeznaczenie
polityczne
z
fortunami
amerykańskich korporacji w swoich krajach… Rewolucyjni
lub nacjonalistyczni przywódcy mają radykalnie różne kręgi
polityczne i interesy. Dla nich stworzenie „dobrego klimatu
inwestycyjnego" dla Stanów Zjednoczonych i rozwój
własnego kraju to fundamentalnie sprzeczne cele. Dlatego
Stany Zjednoczone mają silny interes gospodarczy w
powstrzymaniu takich ludzi przed objęciem władzy lub
zorganizowaniu ich usunięcia, jeśli przejmą władzę." (41)
(Richard Barnet, Interwencja i Rewolucja)

„Przywódcy amerykańscy z dużym sukcesem starali się
stłumić (1) pojawienie się konkurujących form produkcji
(socjalistycznych, kolektywistycznych, wspólnotowych);
oraz (2) konkurujące formacje kapitałowe (zamożne
autonomiczne gospodarki kapitalistyczne lub mieszane w
krajach wschodzących oraz z FTAA i GATS, wszystkie służby
sektora publicznego z wyjątkiem policji i wojska we
wszystkich
krajach
kapitalistycznych.
Celem
jest
ustanowienie kondycji całego świata jako trzeciego świata w tym Europy i Ameryki Północnej - w którym panuje kapitał,
bez usług sektora publicznego, bez związków zawodowych,
o których można by mówić, bez dobrze prosperującej,
umiejącej
czytać,
efektywnie
zorganizowanej
klasy
robotniczej z rosnącymi oczekiwaniami, żadnych funduszy
emerytalnych, ochrony środowiska, konsumentów i
pracowników, planów medycznych ani żadnych innych

nieznośnych rzeczy, które obniżają stopy zysku. (42)
(Michael Parenti)

„Ukryta ręka rynku nigdy nie zadziała bez ukrytej pięści –
McDonald's nie może się rozwijać bez McDonnell Douglas…”
(43) (Thomas Friedman, New York Times)

Wielkie korporacje wielonarodowe nie chcą stawić czoła
moralnym i ekonomicznym sprzecznościom ich własnego
zachowania – produkują w dyktaturach o niskich płacach i
sprzedają wysokopłatnym demokracjom, pomijając rzekome
wartości w celu prowadzenia biznesu. Warunki ludzkiej
wolności nie mają dla nich znaczenia, o ile popyt na rynku
jest silny. Brak wolności, jeśli w ogóle, nadaje porządek i
skuteczność ich działaniom”. (44) (William Greider)

Dlaczego mielibyśmy się martwić o szwadrony śmierci? Oni
zderzają się z komuchami, naszymi wrogami. Dałbym im
jeszcze więcej mocy. Do diabła, dałbym im trochę nabojów,
gdybym mógł, i wszyscy inni też… Dlaczego mielibyśmy ich
krytykować? Szwadron śmierci – jestem za tym” (45) (46)
(Fred Sherwood, członek CIA i były prezes Amerykańskiej
Izby Handlowej w Gwatemali)

A William Shirer, amerykański pisarz, napisał:

„Dopóki sami przez to nie przejdziemy, dopóki nasi ludzie nie
schowają się w schronach w Nowym Jorku, Waszyngtonie,
Chicago, Los Angeles i innych miejscach, podczas gdy
budynki zawalą się nad naszymi głowami i staną w
płomieniach, a trupy będą leżały wokół, kiedy to się skończy
w dzień czy noc i wynurzą się z gruzów, by znaleźć
niektórych swoich bliskich okaleczonych - ich domy zniknęły,
ich szpitale, kościoły, szkoły zburzone - dopiero po tym
makabrycznym doświadczeniu zrozumiemy, co wyrządzamy
Indochinom..." (47)

Kolonizacja w stylu amerykańskim

Kolonizacja świata to skomplikowana i trudna sprawa,
głównie dlatego, że większość narodów nie chce być
kolonizowana i ma tendencję do opierania się inwazjom
obcych i zniewoleniu swoich ludzi. Dlatego zwykle potrzeba
dużej i potężnej armii, aby nie tylko najeżdżać i podbijać, ale
także często zabijać, torturować i terroryzować duże części
populacji, aby zachować posłuszeństwo. Potrzeba również
dużej liczby urzędników gotowych przenieść się do tych
kolonii, aby zarządzać logistyką grabieży ich bogactw i
zasobów. I oczywiście wymaga to dużych nakładów
pieniędzy i wysiłku.

Poza tym musisz normalnie pozostać w tych koloniach.
Historia dowiodła, że dość trudno jest być „kolonizatorem
nieobecnym”,
ponieważ
kolonie
szybko
stają
się
zapominalskie i nieposłuszne, są bardziej zainteresowane
swoimi prawami niż twoimi. A co z koniecznością stłumienia
ciągłych buntów, trudu załadowania całego tego złota i
skarbów, samolubnych chłopów wolących uprawiać żywność
zamiast opium, radzenia sobie z lokalnymi władzami, które
opierają się zniewoleniu ich narodu - było to trudne zadanie.
Ale Amerykanie, jak zawsze pomysłowi, odkryli nowy i
prawie bez wysiłku sposób kolonizacji świata, przy
jednoczesnym zapewnieniu stałego przepływu skarbów do
swoich brzegów - prawdziwej kolonizacji na odległość. Oto
jak to działało:


o

Wybierz kraj
naturalnymi.

docelowy

z

przydatnymi

zasobami

o

Przeszukaj dowódców wojskowych w poszukiwaniu
prawdziwego, patologicznego zabójcy bez lojalności
wobec swojego kraju.

o

Wyślij CIA, aby zdestabilizować rząd, zorganizować
zamach stanu i mianować dowódcę wojskowego
prezydentem.

o

Zapewnij obfite finansowanie,
bezpłatne dostawy broni oraz

nieograniczone i
wyszkol swojego

nowego dyktatora w słynnej „Szkole Ameryk”, w
zakresie tortur i represji wobec ludności cywilnej.
o

Wyjaśnij jasno nowemu dyktatorowi marionetek, że
jest on tylko „prezydentem dożywotnim”, ale musi
wykazać
chęć
tłumienia
lokalnej
ludności,
jednocześnie pozwalając na plądrowanie zasobów jego
narodu przez amerykańskie korporacje.

o

Zrelaksuj się w Białym Domu i zarządzaj swoją nową
„kolonią” za pomocą pilota.

Sprawdziło się to pięknie w ponad 50 krajach.
Międzynarodowe korporacje i bankierzy z USA mogą
wkroczyć, praktycznie zniewolić ludność płacąc nędzne
pensje, wyeksportować wszystkie zasoby i stać się nie tylko
nieprzyzwoicie bogatymi, ale ogromnymi firmami na skalę
światową.

Według Steve'a Kangasa, „te operacje CIA sponsorowane
przez rząd USA przebiegają według tego samego
powtarzającego się scenariusza: pechowe narody są
atakowane z wielu różnych powodów: nie tylko zagrożenia
dla amerykańskich interesów biznesowych za granicą, ale
także liberalne lub nawet umiarkowane reformy społeczne,
niestabilność
polityczna
i
niechęć
przywódcy
do
wykonywania dyktatów Waszyngtonu. Często zagrożenie
pochodzi po prostu z powstania popularnego przywódcy
wspieranego przez ludzi, ponieważ zamierza przeprowadzić
reformę rolną, wzmocnić związki, redystrybuować bogactwo,
nacjonalizować przemysł zagraniczny i regulować biznes,
aby chronić pracowników, konsumentów i środowisko”. (48)

Aby to osiągnąć, CIA „wykorzystuje każdą sztuczkę według
instrukcji:
propagandę,
wypchane
urny
wyborcze,
wykupione wybory, wymuszenia, szantaż, intrygi seksualne,
fałszywe historie o przeciwnikach w lokalnych mediach,
infiltrację i rozbijanie opozycyjnych partii politycznych,
porwania,
pobicia,
tortury,
zastraszanie,
sabotaż
gospodarczy, szwadrony śmierci, a nawet zamachy”. Stany
Zjednoczone stworzyły szablon dla swoich kolonizacji i uczą
taktyki w niesławnej „Szkole Ameryk”, którą poznamy

później. Przyjrzymy się również kilku wybranym przykładom
amerykańskiej kolonizacji w akcji i ocenimy wyniki.

Kultywowanie dysproporcji dochodów

Świat przez wiele dziesięcioleci był przyzwyczajony do
myślenia o Stanach Zjednoczonych jako o najbogatszym
kraju świata, łączącym indywidualne bogactwo z narodową
dominacją gospodarczą. Przyczyny tego stanu były czasami
badane w popularnych mediach, ale rzadko z dużą
dokładnością i starannością, natomiast nigdy bez pokaźnego
zbioru amerykańskich mitów propagandowych.

Niewielu Amerykanów, a jeszcze mniej osób w innych
miejscach, zdaje się mieć rozeznanie, że rząd Stanów
Zjednoczonych był w pełni świadomy swojej dominacji
gospodarczej i dążył do tego jako celu nie tylko w
kategoriach bezwzględnych, ale i względnych. Przez co
najmniej ostatnie 100 lat, a być może znacznie dłużej,
„dominacja przez dysproporcje gospodarcze” była integralną
częścią amerykańskiej strategii polityki zagranicznej, której
towarzyszyła planowana odpowiednia dominacja w sferze
wojskowej
i
politycznej.
Wydaje
się
to
niemal
surrealistyczne, ale Amerykanie pragnęli nie tylko bogactwa
i supremacji ekonomicznej, ale także dysproporcji
ekonomicznej. Stany Zjednoczone nie tylko chciały być
bogate, bogatsze niż inne narody, ale także utrzymać te inne
narody w zależnym ubóstwie. I ta pozycja jest niezmienna
od wielu dziesięcioleci. Czytaj:

Na konferencji w Meksyku w 1945 r. Stany Zjednoczone
zażądały „Karty Gospodarczej Ameryk” (49) (50) mającej
na celu wyeliminowanie tego, co nazwały „plągą
nacjonalizmu gospodarczego”. Były zdeterminowane, by
zniszczyć „filozofię Nowego Nacjonalizmu, która obejmuje
politykę mającą na celu wprowadzenie szerszego podziału
bogactwa i podniesienie poziomu życia mas”. Urzędnik
Departamentu Stanu wyjaśnił, że oznacza to sprzeciw USA
wobec Latynosów, którzy „byli przekonani, że pierwszymi
beneficjentami rozwoju zasobów kraju powinni być jego

mieszkańcy”. Zgodnie z tą postawą USA zgodziły się uznać
rząd Meksyku tylko pod warunkiem, że art. 27
meksykańskiej konstytucji nie będzie miał zastosowania do
amerykańskich koncernów naftowych. Artykuł 27 stanowił,
że
meksykańska
ropa
jest
własnością
Meksyku.
Amerykańskie stanowisko było energicznie promowane
przez sekretarza skarbu USA Andrew Mellona, członka
rodziny, która kontrolowała Gulf Oil.

Amerykański pogląd na ekonomiczną supremację
USA w 1948 r.

W 1948 r. niejaki George Kennan, dyrektor Sztabu
Planowania Polityki Departamentu Stanu USA, opublikował
wówczas ściśle tajny dokument (PPS 23, 24 lutego 1948 r.),
w którym uczciwie ocenił potrzebę udanej amerykańskiej
polityki imperialnej. Dokument określony w części:

„Mamy około 50% bogactwa świata, ale tylko 6,3% ludności.
Ta dysproporcja jest szczególnie duża, jak między nami a
narodami Azji (i Chin). W tej sytuacji nie możemy nie być
obiektem zazdrości i naszym prawdziwym zadaniem w
nadchodzącym okresie jest wypracowanie takiego wzorca
stosunków, który pozwoli nam utrzymać tę dysproporcję bez
pozytywnego uszczerbku dla naszego bezpieczeństwa
narodowego. Nasza uwaga będzie musiała być wszędzie
skoncentrowana
na
naszych
bezpośrednich
celach
narodowych. Nie łudźmy się, że stać nas dziś na luksus
altruizmu i dobrodziejstwa dla świata. Powinniśmy przestać
mówić o niejasnych i - dla Dalekiego Wschodu (w tym Chiny)
- nierealnych celach, takich jak prawa człowieka,
podniesienie poziomu życia i demokratyzacja. Niedługo
zbliży się dzień, w którym będziemy musieli uporać się z
prostymi koncepcjami władzy. Im mniej nam wtedy
przeszkadzają idealistyczne hasła, tym lepiej”. (51) (52)

Powyższe stanowisko Kennana zasługuje na komentarz.
Mówi nam, że w tym czasie Stany Zjednoczone miały
szczególnie dużą dysproporcję majątkową z krajami takimi
jak Chiny i że Stany Zjednoczone muszą opracować „wzorzec

relacji”, który pozwoli USA utrzymać tę dysproporcję. A to
może oznaczać jedynie umieszczenie USA w zasadniczej
relacji pan/niewolnik z tymi narodami, która zmusiłaby je do
trwałej
akceptacji
ich
względnego
ubóstwa
i
podporządkowania. Co więcej, te „relacje” muszą być
tworzone w warunkach, w których nigdy nie może powstać
żadne militarne, ekonomiczne czy polityczne zagrożenie dla
utrwalenia amerykańskiej dominacji.

Następnie kończy stwierdzeniem, że Stany Zjednoczone nie
mogą oddawać się żadnym humanitarnym nonsensom,
takim jak „sentymentalność, altruizm czy dobro świata i że
wszelkie wielkie nadzieje w stosunku do Chin, takie jak
prawa człowieka lub wyższy standard życia, są „celami
nierealnymi”, a USA nie powinne być hamowane przez
„idealizm”. Według jego słów, USA nie mogą sobie pozwolić
na „luksus” troszczenia się o inne narody, a Ameryka nie
może „oszukiwać się”, że mogłaby pozwolić tym innym
narodom na rozwój i wzbogacenie się, ponieważ tylko
utrzymując skrajną dysproporcję ekonomiczną Stany
Zjednoczone będą w stanie utrzymać najwyższą pozycję.
Stany Zjednoczone muszą wszędzie skoncentrować się na
swoim
bezpośrednim
narodowym
celu
utrzymania
ekonomicznej supremacji nad wszystkimi innymi narodami,
a zwłaszcza narodami takimi jak Chiny.

Czytelnicy mogą być zaskoczeni, widząc tę postawę
wyrażoną tak otwarcie, ale dominacja gospodarcza,
militarna i polityczna zawsze była głównym celem Stanów
Zjednoczonych. Od czasu powstania Republiki USA nigdy nie
było czasu, aby Ameryka nie marzyła i nie planowała tej
światowej dominacji. Oczywiście grabież zasobów innych
narodów przy jednoczesnym utrzymywaniu ich ubóstwa była
naturalną częścią tego planu. Nigdy nie było inaczej. To, że
rząd USA zainstalował dyktatorów w tak wielu dziesiątkach
narodów, nigdy nie był przypadkiem ani zbiegiem
okoliczności; zrobiono to wyłącznie po to, by zezwolić
amerykańskim korporacjom na swobodne grabieże, przy
jednoczesnym utrzymywaniu tych wielu narodów w
politycznym i militarnym poddaństwie ORAZ ich obywateli w
biedzie.

Ten celowy plan rzadko był ogłaszany otwarcie lub wyraźnie,
ale działania USA i ich międzynarodowych korporacji na
przestrzeni wielu dziesięcioleci nie pozostawiają wątpliwości
co do intencji. Uwagi Kennana po prostu wyrażają to, co
zawsze było milcząco rozumiane w amerykańskich
korytarzach władzy. Z tego też powodu Stany Zjednoczone
odegrały kluczową rolę w tworzeniu agencji ONZ, takich jak
Bank Światowy i MFW. Nigdy nie miały one na celu
stymulowania ani wspomagania rozwoju w świecie
niezachodnim, ale aby zapewnić wieczną biedę i swobodne
grabieże zasobów z krajów nierozwiniętych jako niezbędne
warunki w amerykańskim umyśle do utrzymania światowej
dominacji gospodarczej. Należy również zauważyć, że w tym
dążeniu do politycznej i militarnej dominacji USA były
wykorzystywane przez międzynarodowych bankierów jako
narzędzie ich własnego planu dominacji nad światem. W tym
procesie Stany Zjednoczone gromadziłyby zasoby i
bogactwa, ale dzięki mechanizmom finansowania MFW i
Banku Światowego europejskie rodziny bankowe ostatecznie
przejęłyby znaczną część ziemi i infrastruktury tych krajów.

W tych okolicznościach nie możemy się dziwić, że na
przykład Ameryka Południowa i Środkowa są dziś w
większości tak samo biedne jak 200 lat temu, po dwóch
wiekach amerykańskiej „przyjaźni, mecenatu i pomocy” dla
tych narodów. Jedynym powodem, dla którego kraje takie
jak Brazylia, Wenezuela i Argentyna powoli stają się dziś
bogatsze, jest to, że w końcu zrzuciły jarzmo
amerykańskiego imperializmu i europejskich bankierów,
obaliły zainstalowanych przez USA dyktatorów i zaczęły
realizować własny kurs rozwoju wolny od miażdżącego
ciężaru kolonializmu.

Ale Stany Zjednoczone nie akceptują dobrowolnie tego
obrotu wydarzeń i dzisiaj nadal masowo ingerują w
wewnętrzne sprawy polityczne wszystkich tych narodów, z
ogromnymi ilościami pieniędzy, propagandą i niemałą ilością
zorganizowanej przemocy, próbując wykoleić ich postępy.
Nie bez powodu, w wielu ankietach prowadzonych przez
wiele dziesięcioleci Stany Zjednoczone są konsekwentnie
wymieniane jako najbardziej znienawidzony naród na
świecie.

Amerykańskie spojrzenie na ekonomiczną
supremację USA w 2010 r.

„Jeśli porozmawiasz z chińskimi przywódcami, myślę, że od
razu przyznają, że jeśli ponad miliard chińskich obywateli ma
takie same wzorce życia jak… Amerykanie teraz, to
wszytkich nas czeka bardzo nieszczęśliwy czas, planeta po
prostu nie może tego utrzymać, więc rozumieją, że muszą
podjąć decyzję o nowym modelu, który będzie bardziej
zrównoważony…” – Prezydent USA Obama w Australii w
2010 roku. (53)

Widać, że w standardowej amerykańskiej narracji nic się nie
zmieniło. Znaczenie i intencje Obamy w 2010 roku są tak
samo jasne, jak 60 lat wcześniej w przypadku Kennana:
świat ma miejsce tylko dla jednego bogatego kraju – a tym
krajem będą Stany Zjednoczone. Wprost potwierdza
stanowisko USA, że Chiny i inne podobne narody muszą
zmniejszyć swoje narodowe nadzieje i oczekiwania i
zaakceptować, że będą musiały pozostać biedne na zawsze,
aby Stany Zjednoczone utrzymały swoją światową
supremację.
Obama
sprytnie
ucieka
się
do
„zrównoważonego rozwoju” jako niewybaczalnie nieuczciwej
i wyrachowanej wymówki. Jego wypowiedzi są wielkim
kłamstwem. Mówi nam, że jeśli Chiny utrzymają wysoki
poziom postępu gospodarczego poza kontrolą USA, nie
będzie można utrzymać amerykańskiej supremacji i
dominacji. Dlatego według niego Chiny muszą pozostać
biedne. Nieopisanym uzasadnieniem jego stanowiska jest to,
że Bóg chciał, aby Amerykanie rządzili światem.

„…jeśli kraje wschodzące (takie jak Chiny, Indie i Brazylia…
podążają ścieżką, na której zastąpią nas jako najwięksi
emitenci dwutlenku węgla, to nie jest zrównoważone
praktyczne podejście . . ”.

Tak naprawdę Obama ma na myśli to, że jeśli kraje takie jak
Chiny zastąpią USA jako największych emitentów dwutlenku

węgla, zastąpią one również USA jako największą
gospodarkę świata, a Stany Zjednoczone powoli staną się
nieistotne. Dlatego rozwój Chin nie jest „zrównoważony ani
praktyczny” w oczach USA. Obama kończy stwierdzeniem,
że USA chcą, aby Chiny poważnie potraktowały swoje
„międzynarodowe obowiązki”, tj. swoją odpowiedzialność za
zaakceptowanie USA jako przywódcy świata i zgodę na
pozostanie biednymi i nierozwiniętymi, aby Amerykanie
mogli pozostać bogaci i nadal plądrować i zanieczyszczać
tak, jak chce ich Bóg.

Logika Obamy jest odrażająca, samolubna, nieuczciwa i
wyrachowana, domagając się, aby Chińczycy przyjęli
zachodni system i wartości, ale nie będą mieli takiego
samego standardu życia jak Amerykanie. Według niego
Stany Zjednoczone utrzymają amerykański model, ale nie
obniżą amerykańskiego standardu życia, dlatego też wydają
Imperialną Proklamację, że Chińczycy muszą stać się
zubożałymi
amerykańskimi
klonami,
aby
zachować
równowagę i harmonię we wszechświecie. Jak napisał Song
Luzheng na swoim paryskim blogu: „To, co musi się zmienić,
to model zachodni, a nie chiński”. Zapytał, dlaczego
Amerykanie do tej pory nie stworzyli zrównoważonego
modelu, a skoro ich model jest niezrównoważony, dlaczego
promują go globalnie jako oparty na uniwersalnych
wartościach?

Imperialny przywilej

W innym tomie z tej serii, zatytułowanym „Najbrudniejsze
sekrety Ameryki”, piszę o utajnionym przez rządy USA
eksperymencie medycznym w Gwatemali, gdzie duża grupa
lekarzy wspieranych przez Departament Stanu i CDC
prowadziła
rodzaj
wojny
z
krajem:
w
błędnym
eksperymencie wojskowym zarazili niezliczone tysiące ludzi
kiłą, a następnie zostawili ich wszystkich na powolną śmierć.
El Mundo, jedna z największych gazet w Hiszpanii,
opublikowała w sierpniu 2011 roku artykuł zatytułowany
„Gwatemala, laboratorium Stanów Zjednoczonych”, w
którym felietonista trafnie stwierdził, że celem Amerykanów
było
znalezienie
biednego
kraju
z
nierozwiniętą

infrastrukturą publiczną i służby zdrowia, w których
mężczyzna z amerykańskim akcentem, w białym fartuchu i
z stetoskopem, pod pretekstem uzdrowienia, mógł popełnić
wiele okrucieństw. I że w latach 40. Gwatemala była
idealnym
miejscem,
gdzie
„najniżsi
i
najbardziej
nieszczęśliwi” ludzie byliby łatwymi ofiarami odrażającego
eksperymentu zaprojektowanego bez skrupułów w Ameryce.

Amerykańska profesor Susan Reverby, zaznajomiona z
niektórymi uczestnikami tego „eksperymentu”, napisała
szokującą rewizjonistyczną apologię, w której zapytała: „Czy
okrucieństwa w Gwatemali mają znaczenie? Kogo obchodzi
to, co zrobili bez pozwolenia?” Czy potrzebujemy jeszcze
jednej okropnej historii o „starych złych czasach” badań
medycznych?” (54) Kontynuowała, stwierdzając, że
Gwatemala ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że
„wykazuje powiązania między peryferiami a metropolią…”,
co wymaga pewnych wyjaśnień. „Metropole” to inne słowo
oznaczające Miasto Matki, niegdyś eufemizm Londynu,
centrum Imperium Brytyjskiego, a „Peryferia” to reszta
Imperium. W tym kontekście słowa te są politycznymi
konstruktami teorii systemów światowych, przy czym kraje
peryferyjne to kraje słabiej rozwinięte, ubogie w swój udział
w światowym bogactwie, ze słabymi instytucjami, brakiem
technologii, nierozwiniętymi systemami edukacji i opieki
zdrowotnej, zazwyczaj wyeksploatowanymi do maksimum
przez rozwinięte narody zachodnie. Są postrzegane i
wykorzystywane jako źródła zasobów naturalnych, taniej siły
roboczej i produktów rolnych. Spełniają jedynie rolę jako
paliwo dla pożarów dominacji krajów rozwiniętych.
Charakter Metropolii, której przykładem są dziś Stany
Zjednoczone, jest jednokierunkową dyktatorską kontrolą w
kategoriach ekonomicznych, politycznych i wojskowych.
Zasadniczo
są
to
bezpośrednie
rządy
wszystkich
nierozwiniętych narodów, czy to przez kolonizację, czy przez
przymus wojskowy, gospodarczy i polityczny. Tak więc
Reverby, „profesor pomysłów” dla młodych kobiet w
Wellesley College, mówi nam, że ludzkie tragedie w
Gwatemali są nieistotne („kogo to obchodzi, co zrobili?”), że
jedynym
ważnym
aspektem
tych
nieludzkich
eksperymentów jest żywy przykład prawdziwego związku
między kilkoma bogatymi białymi zwolennikami supremacji
a miliardami kolorowych biednych – drapieżnika i ofiary. To

było w 1945 roku – mniej więcej w tym samym czasie co te
okrucieństwa w Gwatemali – rząd Stanów Zjednoczonych
rozpoczął zaciekłą kampanię na rzecz wyeliminowania „plagi
ekonomicznego nacjonalizmu” popieranego przez biedne
narody, które wierzyły, że beneficjenci ich zasobów i rozwoju
powinni być ich własnymi obywatelami. Wspomniałem
również powyżej dokument strategiczny George'a Kennana
z 1948 r. stwierdzający potrzebę utrzymania dramatycznej
dysproporcji ekonomicznej między Stanami Zjednoczonymi
a wszystkimi innymi narodami.

Od najwcześniejszych dni narodu amerykańskiego właśnie ta
teologia białej supremacji dyktowała logikę, etykę i
metafizykę amerykańskiej elity. W nagim kontekście tej
nagannej filozofii moralnej ta sama amerykańska elita,
wspierana przez rząd USA, czuła nie tylko wolność, ale
naturalne prawo do wykorzystywania mieszkańców
Gwatemali jako medycznego zoo. Jest to oczywiście dość
nieludzkie, ale dla tej judeochrześcijańskiej elity naturalnym
porządkiem Bożym dla słabych i czarnych jest stawanie się
praktycznie użytecznymi i służalczymi dla amerykańskiej
użyteczności i dążenia do szczęścia. Jest to podstawowa
hipoteza, na której funkcjonuje system amerykański i która
wyjaśnia naturalne skutki działań amerykańskich. Na tym
podstawowym instrumencie podporządkowania godnych
pogardy słabych grają akordy muzycznej harmonii
zachodniej wiary judeochrześcijańskiej.

Amerykański sukces komercyjny przez wiele dziesięcioleci
wynikał przede wszystkim z polityki zagranicznej USA
kierowanej przez lufę pistoletu. A dzisiaj Stany Zjednoczone
są na tym samym kursie, używając swojej potęgi militarnej,
aby pomóc międzynarodowym koncernom amerykańskim w
grabieży zasobów Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu,
obu Ameryk i Azji Południowo-Wschodniej pod pretekstem
„czynienia ich bezpiecznymi dla demokracji”. Generał
Korpusu Piechoty Morskiej USA Smedley Butler, który był
jednym z zaledwie dwóch Amerykanów, którzy dwukrotnie
zdobyli Medal Honoru USA, w latach 30. myślał o napisaniu
swojej autobiografii i twierdził: „Są rzeczy, które widziałem,
rzeczy, których się nauczyłem i tego nie należy przemilczać.
Wojna to tylko grabież. Grabież najlepiej opisać... jako coś,

co nie jest tym, czym większości się wydaje. Tylko niewielka
grupa wewnętrzna wie, o co chodzi. Jest prowadzona dla
korzyści nielicznych, kosztem mas. Wojna jest grabieżą
chroniącą interesy gospodarcze, a nasi żołnierze są wysyłani
na śmierć na obcej ziemi, aby chronić inwestycje wielkiego
biznesu”. (55)

Butler napisał: „Stany Zjednoczone rutynowo niszczą
demokrację na całym świecie, podczas gdy ich przywódcy
twierdzili, że szerzą demokrację. Spędziłem 33 lata w
Marines, większość mojego czasu będąc wysokiej klasy
osiłkiem dla wielkiego biznesu, Wall Street i bankierów.
Krótko mówiąc, byłem kanciarzem, gangsterem dla
kapitalizmu. Opinia publiczna bierze na siebie rachunek. Ten
projekt ustawy przedstawia okropną księgowość. Nowo
umieszczone nagrobki, zmasakrowane ciała, rozbite umysły,
złamane serca i domy. Niestabilność gospodarcza. Ponowne
łamanie podatkami przez pokolenia. Pomogłem uczynić
Meksyk,
zwłaszcza
Tampico,
bezpiecznym
dla
amerykańskich interesów naftowych w 1914. Pomogłem
uczynić pół tuzina republik Ameryki Środkowej dla korzyści
płynących dla Wall Street, Haiti i Kubę przyzwoitym
miejscem dla chłopców z National City Bank do zbierania
dochodów.
Pomogłem
oczyścić
Nikaraguę
dla
międzynarodowego domu bankowego Brown Brothers w
latach 1909-1912. Przyniosłem światło w Republice
Dominikańskiej dla amerykańskich interesów cukrowniczych
w 1916 roku. W Chinach pomogłem dopilnować, aby
Standard Oil szedł dalej bez przeszkód”. (56)

W innym przemówieniu stwierdził: „Wojna była w dużej
mierze kwestią pieniędzy. Bankierzy pożyczają pieniądze
obcym krajom, a kiedy nie mogą ich spłacić, prezydent
wysyła po nie marines. Wiem – brałem udział w jedenastu z
tych ekspedycji”. W artykule opublikowanym w „Common
Sense” w 1935 roku Butler stwierdził, że osławiony Brown
Brothers rodziny Harrimanów, bank Harriman stał za
amerykańskimi marines działającymi jak „rabusie” i
„gangsterzy” w celu wyzysku chłopów z Nikaragui. Prescott
Bush, dziadek prezydenta USA George'a Busha, był
dyrektorem zarządzającym Brown Brothers, Harriman.

Generał David Sharp, były dowódca piechoty morskiej
Stanów Zjednoczonych, napisał w 1966 r.: „Wierzę, że
gdybyśmy mieli i chcieli trzymać nasze brudne,
zakrwawione, przesiąknięte dolarem palce z dala od
interesów
tych
narodów,
tak
pełnych
depresji,
wyzyskiwanych ludzi – oni dojdą do własnego rozwiązania i…
przynajmniej to, co dostaną, będzie ich własnym, a nie
amerykańskim stylem, którego nie chcą, a przede wszystkim
nie chcą mieć tego wepchniętego im do gardła przez
Amerykanów." (57)

Prawdą jest, że jednym z powodów, a może i głównym
powodem, dla którego Stany Zjednoczone tak bardzo
skoncentrowały się na swojej sile militarnej, było rozwijanie
swoich ambicji handlowych. Już w latach pięćdziesiątych XIX
wieku
Stany
Zjednoczone
stosowały
„dyplomację
kanonierek” – morskie groźby militarne – do egzekwowania
żądań handlowych. Pod tym względem Stany Zjednoczone
wzorowały się na europejskich potęgach kolonialnych, które
opanowały proces zastraszania narodów, by przyznawały
koncesje handlowe i rażąco nierówne traktaty, po prostu
pokazując groźbę przytłaczającej siły militarnej. Najczęściej
sam widok floty okrętów wojennych u wybrzeży wystarczał,
by spełnić niemal wszystkie wymagania.

To samo zagrożenie morskie zmusiło królową Hawajów do
abdykacji i oddania swojego kraju Amerykaninowi, który
pożądał plantacji tego kraju (58) (59) (60), a później zmusił
Japonię do otwarcia granic dla handlu (61). Kiedy
Amerykanie dyskutują dziś o tej kwestii, ich zbiorowa opinia
jest taka, że być może nie było to zbyt miłe, ale „wszystko,
co zrobiliśmy, to przekonaliśmy Japonię do handlu z nami, a
to nie jest zła rzecz, nie jesteśmy tacy źli”. Ale to raczej
naiwne stanowisko ignoruje wielkie nierówności w umowach
handlowych, które zostały następnie zawarte wskutek
napadów imperializmu w Chinach.

W każdym razie przez co najmniej ostatnie 200 lat
dyplomacja kanonierek lub jeden z jej wariantów był
dominującym sposobem pozyskiwania przez USA nowych
partnerów handlowych i spełniania rosnących ambicji

imperialnych. W późniejszych latach, jak zobaczymy,
najczęstszym wariantem działania rządu USA było obalenie
władz lokalnych i zainstalowanie niewolniczej dyktatury
wojskowej, która dałaby wolną rękę amerykańskim
międzynarodowym korporacjom, aby dosłownie plądrować
zasoby każdego narodu i przymusowo zapewniać niemal
nieograniczone rynki dla dobra USA. Doktryna amerykańska,
za pośrednictwem większości administracji, zawsze głosiła,
że USA mają prawo uciekać się do jednostronnej siły, aby
zapewnić „nieograniczony dostęp do kluczowych rynków,
dostaw energii i zasobów strategicznych”, jak to wyraził
Clinton, oraz wiary w to „prawo”. (62) (63) (64) Ta polityka
jest nadal kontynuowana dzisiaj z niesłabnącą siłą.

Jednym z ważnych przykładów „prawa do nieskrępowanego
dostępu” Amerykanów jest Panama, maleńki kraj na
obszarze przejściowym między Ameryką Środkową a
Południową, gdzie połączenie kontynentalne ma tylko około
50 km szerokości i zawiera Kanał Panamski, który umożliwia
przejście między Oceanem Atlantyckim i Oceanem
Spokojnym
bez
konieczności
odbywania
długiej
i
niebezpiecznej podróży wokół południowego krańca Ameryki
Południowej. Niewielu Amerykanów zdaje się wiedzieć, że
Panama stała się odrębnym krajem stosunkowo niedawno,
że zawsze była prowincją Panamy w Kolumbii. Około 100 lat
temu rząd USA chciał zbudować kanał transportowy przez
wąski przesmyk, ale Kolumbia odrzuciła tę propozycję, gdy
Stany Zjednoczone zażądały, aby kanał i otaczająca go
ziemia były własnością USA jako suwerenna amerykańska
ziemia na zawsze. Tak więc prezydent Roosevelt wysłał
amerykańskie wojsko, „wyzwolił” przesmyk, ogłosił nowy
kraj o nazwie Panama, mianował uległego lokalnego
prezydenta i przejął na własność swój nowy „kraj”. (65) (66)

Przez bardzo długi czas poznanie prawdziwej prawdy o
powstaniu Panamy i historii kanału było prawie niemożliwe.
W amerykańskich tekstach historycznych wylewnie chwalono
się amerykańską pomysłowością i sprawnością w budowaniu
kanału, ale nigdzie nie wspominały o militarnej agresji i
porwaniu kraju. Typowy tekst historii Stanów Zjednoczonych
mówi nam bez dalszych szczegółów: „W 1903 r. Stany
Zjednoczone zapewniły sobie na mocy traktatu prawo do

budowy kanału przez Panamę”. W wielu przypadkach, gdy
Kolumbia wysyłała wojska w nieudanych próbach cofnięcia
wyzwolenia swojej prowincji, amerykańskie podręczniki
historyczne, a nawet strony internetowe rządu USA,
wymieniają te wydarzenia jako „stłumienie lokalnego
powstania” lub czasami „ochronę amerykańskich interesów”.
Jeden z amerykańskich uniwersyteckich podręczników
historii twierdził, że Stany Zjednoczone wysłały wojska do
Panamy „aby pośredniczyć w sporze o granice”, spór polegał
oczywiście na tym, że granica nie istniała, że Panama była
prowincją Kolumbii. „Nowa” konstytucja Panamy przyznała
Stanom Zjednoczonym prawo „interweniowania w dowolnej
części Panamy w celu przywrócenia pokoju publicznego i
porządku konstytucyjnego”, a Stany Zjednoczone robiły to
przy wielu okazjach, generalnie w celu zapewnienia
korzystnego wyniku w „demokratycznych wyborów”
Panamie. Kilku prezydentów lub kandydatówna prezydenta
Panamy „nieoczekiwanie zginęło” podczas kampanii
wyborczej
i
niejednokrotnie
wojsko
USA
musiało
interweniować, aby chronić swojego zainstalowanego
marionetkowego prezydenta przed linczami przez wściekły
tłum.

Oczywiście kanał był korzystny pod względem gospodarczym
i militarnym, jak tego oczekiwali Amerykanie. Zaoszczędziło
to amerykańskim statkom niezliczone miliardy dodatkowych
kosztów paliwa i przyniosło setki miliardów dolarów opłat
tranzytowych dla skarbu USA. Kanał zapewniał także
ogromne korzyści polityczne, ponieważ umożliwiał wojsku
Stanów Zjednoczonych łatwiejszy dostęp do obu oceanów, a
Amerykanie mogli kontrolować dostęp okrętów wojskowych
i statków handlowych innych narodów, stając się cenionym
narzędziem imperializmu Stanów Zjednoczonych do
wymuszania uległości i uległości. Większość ludzi Zachodu
wyobraża sobie Kanał Panamski jako rodzaj bezpartyjnego
szlaku transportowego dostępnego dla całej światowej
żeglugi, ale to nigdy nie było prawdą. Stany Zjednoczone
wielokrotnie
wykorzystywały
Kanał
jako
narzędzie
negocjacyjne w celu podporządkowania się Imperium, a
także dla własnej korzyści militarnej i handlowej.
Amerykańskie okręty wojskowe regularnie przepływają
przez kanał, ale czy świat wyobraża sobie, że rosyjskie
okręty robią to samo, czy też irański okręt, jeśli w ogóle

będzie miał pozwolenie na przepłynięcie, zapłaci taką samą
opłatę tranzytową jak amerykański? W rzeczywistości
jednym z głównych narzędzi używanych przez USA do
sprowokowania Japonii do ataku na flotę w Pearl Harbor było
zamknięcie kanału dla całej japońskiej żeglugi i dla
wszystkich statków, zwłaszcza tych przewożących ropę,
które zmierzały do Japonii (67). Kiedy dodamy zyski
finansowe oraz ogromne zyski polityczne i militarne, wartość
Kanału Panamskiego do wzrostu Ameryki byłaby bezcenna.

Panama jako nowe imperialne terytorium Stanów
Zjednoczonych miała inne zastosowania, które nie były
szeroko nagłaśniane i pozostawały nieznane przez wiele
dziesięcioleci. Jednym z nich było to, że Panama stała się
miejscem największego i najbardziej znanego na świecie
ośrodka szkolenia terrorystów i tortur - słynnej „Szkoły
Ameryk”, w której CIA i amerykańskie wojsko szkoliło prawie
wszystkich brutalnych dyktatorów na świecie i rządy
terrorystyczne we wszystkich sztukach tortur, aktach
terroryzmu, sabotażu, rewolucji, tłumieniu ludności cywilnej
(68). Panama była również wykorzystywana jako baza
wypadowa do nielegalnych inwazji na inne narody w
Ameryce Środkowej i Południowej, a także przez CIA do
działań w zakresie destabilizacji politycznej innych narodów
w regionie (69). Ze względu na położenie Panamy i kontrolę
USA, miał on również nieocenioną wartość dla CIA w jej
międzynarodowych operacjach przemytu narkotyków (70)
(71) (72). Żeby nie pozostało niedopowiedziane, prawie nie
ma korzyści dla ludności czy gospodarki Panamy. Udział
Panamy w przychodach z kanału był znikomy, a panamskim
firmom wyraźnie zabroniono świadczenia usług w strefie
kanału lub statkom tranzytowym przez tę strefę.
Amerykańska obecność i kontrola zawsze były gorzko
odbierane przez miejscową ludność i nadal są. Kraj
doświadczył powtarzających się zamieszek i masowych
niepokojów społecznych z powodu amerykańskiej arogancji
i jawnej kontroli wyborów, a miejscowi wielokrotnie
buntowali się, by obalić narzuconego przez USA
„prezydenta”. Wikipedia mówi nam: „Urzędnicy Stanów
Zjednoczonych nadzorowali wybory na prośbę obecnych
rządów”. UH Huh. Ale to nie jest wersja lokalna tego, co
naprawdę miało miejsce.

W podobnych wydarzeniach niewiele osób zdaje sobie
sprawę z tak zwanych „porozumień o ochronie finansowej”,
które rząd USA – za namową bankierów FED – przymusowo
nałożył na wiele krajów w obu Amerykach, porozumienia, na
mocy których amerykańskie banki „zarządzałyby” gotówką i
finansami tych mniejszych narodów, zawsze z wielką
korzyścią dla bankierów i ze szkodą dla ofiar. Na przykład w
przypadku
Panamy
Stany
Zjednoczone
odmówiły
bezpośredniego
płacenia
Panamie
rocznych
opłat
czynszowych za użytkowanie gruntów związanych z Kanałem
Panamskim, zamiast tego przekazując pieniądze bankierom
z JP Morgan, którzy mieli zainwestować pieniądze w imieniu
Panamy,
ale
którzy
zainwestowali
fundusze
w
nieruchomościach w Nowym Jorku, przynoszące miliardowe
zyski przez ponad sto lat, płacąc Panamie tylko niewielkie
roczne odsetki. Większość krajów Ameryki Środkowej i
Południowej podlega tym specyficznie amerykańskim
kontraktom finansowym. Te kontrole finansowe, tak
powszechnie narzucane biedniejszym narodom w obu
Amerykach,
zapewniły
Stanom
Zjednoczonym
przytłaczającą władzę polityczną i ogromne zyski finansowe,
jak również pożądaną dysproporcję dochodów, ponieważ
fundusze danego kraju nie zostałyby uwolnione na cele
społeczne, wywołując niezadowolenie Amerykanów. Każdy z
tych krajów, który próbowałby ponosić wydatki na usługi
socjalne lub rozwój infrastruktury bez wyraźnej zgody
Stanów
Zjednoczonych,
automatycznie
aktywowałby
„obowiązek interwencji” ze strony armii amerykańskiej. W
sumie zyski kilku amerykańskich bankierów i elitarnych
przemysłowców z tych układów osiągało astronomiczne
dochody przez ponad sto lat. Przez ponad 100 lat cały
kontynent południowy był traktowany jako lukratywne, choć
niechętne i kłopotliwe, centrum zysku dla amerykańskich
bankierów i przemysłowców. Dzieje się tak do dziś. Kraje
rozwijające się, które otrzymają pożyczkę na rozwój
infrastruktury w wysokości 10 miliardów dolarów z Banku
Światowego, mogą nigdy nie dotknąć tych pieniędzy,
ponieważ ostatecznie zostaną one wypłacone amerykańskim
lub innym firmom zachodnim. Często fundusze znajdują się
w amerykańskim banku w oczekiwaniu na dystrybucję,
podczas której oczekujące pieniądze mogą dogodnie
przynieść ogromne zyski funduszowi hedgingowemu lub
sfinansować ładny rozwój kondominium na Manhattanie.

Kapitaliści nigdy nie pozwalają, by pieniądze stały
bezczynne, nawet jeśli te pieniądze nie należą do nich.

Ale to nie wszystko. Aby posłużyć się przykładem Haiti,
Stany Zjednoczone stale ingerują w wewnętrzne sprawy
Haiti od ponad 100 lat, obalając wybrane rządy i zastępując
je dyktatorami, najeżdżając Haiti sześć lub siedem razy, aby
przejąć rządowe dochody w imieniu dzisiejszego Citibanku.
Niejednokrotnie amerykańscy żołnierze piechoty morskiej
najeżdżali kraj, włamywali się do krajowego banku
centralnego i kradli wszystkie jego pieniądze, w tym
wszystkie depozyty złota na Haiti. (73) (74) (75) Kiedy
Haiti odmówiło przekazania swoich banków Citibankowi, a
kolei amerykańskiej firmie, Stany Zjednoczone rozpoczęły
przytłaczającą inwazję wojskową, podczas której ponownie
napisały konstytucję Haiti, przekazały prawie cały przemysł
amerykańskim firmom, rozwiązały armię kraju i zastąpiły ją
amerykańską żandarmerią wojskową mordując dziesiątki
tysięcy cywilów i niewoląc setki tysięcy innych, aby
zbudować linię kolejową, która przetransportowałaby zasoby
Haiti na amerykańskie statki. Stany Zjednoczone przez
dziesięciolecia rządziły krajem jako dyktaturą wojskową i
zaciekle tłumiły wszelki lokalny opór, jednocześnie
nakładając całkowitą blokadę informacji, aby żadne
wiadomości nie mogły się wydostać na zewnątrz. W
amerykańskich podręcznikach do historii i amerykańskiej
propagandzie rządowej wojsko było tylko „po to, by
utrzymać porządek podczas grożącego powstania” i,
oczywiście, „by chronić amerykańskie interesy”. Małe Haiti i
wiele podobnych do niego biednych krajów przyczyniło się w
ogromnym stopniu do bogactwa Ameryki.

CIA zorganizowała obalenie wybranego rządu Gwatemali,
(76) aby zainstalować Ríosa Montta, innego finansowanego
przez USA patologicznego mordercę, i wspierała go przez 40
lat za pomocą szkolonych i sponsorowanych przez CIA
szwadronów śmierci. Montt wyspecjalizował się w torturach,
zaginięciach, masowych egzekucjach i niewyobrażalnym
okrucieństwie, czego rezultatem było ponad 200 000 ofiar.
Było to jedno z najbardziej nieludzkich wydarzeń w całym XX
wieku, w większości sponsorowane przez prezydenta USA
Reagana. I nie tylko sponsorowany, ale chwalony - Montt

uczestniczył w inauguracji prezydenta Reagana i był jednym
z jego dobrych przyjaciół. Ale wspierany przez USA dyktator
oddał praktycznie cały swój naród amerykańskim bankierom
i korporacjom. W tym czasie tylko Rockefellerowie posiadali
ponad 40% gruntów ornych w Gwatemali, a także całą sieć
kolejową i system telegraficzny, a także jedyny port w kraju.
Wcześniej, kiedy USA przygotowywały się do inwazji na
Gwatemalę, wiele dokumentów planistycznych zostało
przekazanych rządowi Gwatemali, który opublikował je w
mediach i zażądał wyjaśnień od USA. Oczywiście
Departament Stanu stwierdził, że oskarżenia są „śmieszne”
i dodał dalej: „Polityką Stanów Zjednoczonych jest
nieingerowanie w wewnętrzne sprawy innych narodów.
Polityka ta była wielokrotnie potwierdzana”. A Time
Magazine, zawsze pomocny, twierdził, że te dokumenty były
tylko rosyjskim spiskiem mającym skompromitować Stany
Zjednoczone. A potem CIA kontynuowało swoje plany,
mordując prezydenta i obalając rząd, jakby nigdy nic się nie
stało. Amerykanie nie tak łatwo dają się wprowadzić w stan
zakłopotania.

Oprócz grabieży banków centralnych Haiti, Portoryko,
Panamy, Gwatemali i kilku innych w sąsiedztwie,
Amerykanie splądrowali banki wielu innych krajów. Była
oczywiście Kuba, splądrowana więcej niż raz, i Filipiny po
wojnie hiszpańsko-amerykańskiej i ponownie podczas II
wojny światowej. Do zwycięzcy trafiają łupy. To samo
przydarzyło się Afganistanowi i Irakowi, chociaż New York
Times nie chciał cię przygnębić tą wiadomością. Oraz Libii,
gdzie niemal pierwszą rzeczą, która wydarzyła się po śmierci
Khaddaffiego, była grabież 30 miliardów dolarów w złocie z
banku centralnego - rodzaj darowizny dla europejskich
rodzin bankowych przez libijskich rebeliantów, którzy
niespodziewanie założyli własny bank centralny z
Rotszyldem jako prezydentem. (77) (78). I mieliśmy
Ukrainę, gdzie FED uwolnił ten kraj z 20 miliardów dolarów
w złocie, przenosząc je do Nowego Jorku „na przechowanie”,
aby nigdy więcej go nie widziano. Rosja została mocno
splądrowana (ponownie) po rozpadzie ZSRR, podobnie jak
większość innych krajów Europy Wschodniej, a ostatnio
także fragmenty Jugosławii. Bez wątpienia są inne
przypadki, choć w tych sprawach nie jest łatwo uzyskać
dokumentację i przyznanie się do winy. Kwoty mogą nie

wydawać się wam duże, ale 30 miliardów tutaj i 30 miliardów
tam i wkrótce będziemy mieli dużo pieniędzy.

Jednak, aby nie stracić głównego punktu, wszystkie te
narody Ameryki Południowej i Środkowej były poddane mniej
więcej takiej samej presji politycznej, militarnej i finansowej,
jak Panama, Haiti i Gwatemala. Dlatego, po ponad 200
latach amerykańskiej pomocy, nadal są biedni. Wszystkie te
narody łącznie wniosły ogromny wkład do skarbu USA i
akumulacji bogactwa amerykańskiej elity, w historii zarówno
nieludzkiej, jak i nikczemnej, która została całkowicie
usunięta z zachodnich zapisów historycznych. Amerykanie
nigdy nie wiedzieli, a miejscowa ludność nigdy nie zapomni.
Nie jest niespodzianką, że tak duża część świata gorzko
nienawidzi dziś Stanów Zjednoczonych, ale Amerykanie
nigdy nie widzą tej strony swojego kraju. Rzeczywiście,
Internet
i
amerykańskie
maszyny
PR
są
pełne
entuzjastycznych pochwał dla potęgi amerykańskich firm,
używając terminów takich jak „amerykański przemysł
miedziowy: świetlana przyszłość chwalebna przeszłość”. Ale
ta „chwalebna przeszłość” polegała na gwałceniu, grabieniu
i plądrowaniu Chile przez ponad 200 lat.

Praca, przekleństwo kapitalizmu

Praca jest prawie zawsze największym składnikiem kosztów
operacyjnych firmy, w wielu branżach stanowi 50% lub 60%
kosztów całkowitych. Wyeliminuj koszty pracy, a wkrótce
Twoje zyski będą astronomiczne. Pomnóż to przez 500 lat, a
prawdopodobnie będziesz właścicielem wszystkich pieniędzy
na świecie. A jeśli twoi konkurenci płacą normalne stawki
rynkowe, będziesz jedyną firmą na świecie, która przetrwa
na długo przed upływem tych 500 lat. Jak mogłoby być
inaczej? Bez kosztów pracy możesz sprzedawać swoje
produkty po znacznie niższej cenie niż rzeczywiste koszty
produkcji konkurencji i szybko zmusić wszystkich innych do
wycofania się z rynku. W tym momencie możesz podnieść
ceny sprzedaży do niemal dowolnego poziomu i uzyskać
marże zysku przekraczające najdziksze sny skąpstwa. To
właśnie
próbuje
dziś
robić
większość
korporacji
wielonarodowych. Kiedy patrzą na swoje sprawozdania

finansowe, najbardziej rzuca się w oczy składnik o wysokim
poziomie siły roboczej, więc aby zwiększyć zyski,
zmniejszają personel, zamrażają zatrudnienie i odmawiają
podwyżek płac (z wyjątkiem kadry kierowniczej). Praca jest
zawsze najbardziej wrażliwym elementem, ponieważ
większość kosztów stałych i zmiennych ma niewielki
margines poprawy, a większość kosztów ogólnych daje
niewiele miejsca na oszczędności. Koszty produkcji szybko
osiągają poziom, powyżej którego nie można ich dalej
obniżyć, pozostawiając siłę roboczą jako oczywisty cel.

Jest to tak prawdziwe, że prawie nie ma dziś ludzi, którzy
wzbogacili się bez naruszenia wrażliwości pracy, którą
zatrudnili. Spójrz na Apple, jednego z ulubieńców Ameryki,
z około 200 miliardami dolarów nieopodatkowanych zysków
za granicą. Firma Apple ukradła wszystkie te pieniądze, a
przynajmniej zrobili to jej dostawcy. Steven Jobs jest
czczony jako innowator ze względu na iPhone'a Apple, ale
iPhone był niczym. Prawdziwa innowacja Jobsa polegała na
znalezieniu firmy – Foxconn – która zbudowałaby milionowy
obóz koncentracyjny, w którym mogłaby produkować i
montować iphone'y, podczas gdy milion młodych robotników
żyło na krawędzi głodu. Gdyby Jobs przyjął odpowiedzialność
za tych, którzy w rzeczywistości byli pracownikami Apple i
zapłaciłby im wszystko, co przypominałoby płacę
wystarczającą na utrzymanie - te 200 miliardów dolarów
byłoby zerem. „Fajny czynnik” iPhone'a jest w tym równaniu
nieistotny. Zyski Apple nie pochodziły znikąd; pochodziły z
kradzieży zarobków najsłabszych młodych ludzi, którzy
potrzebowali pracy i startu w życiu. Aby odnieść sukces w
swojej misji, Jobs musiał najpierw upewnić się, że oni
zawiodą w swoich. I zrobił to.

Weźmy pod uwagę Sama Waltona z Wal-Martu. Właśnie to
zrobił – zaniżał płace miliona pracowników przez 30 lub 40
lat, znacznie poniżej standardowych stawek płac i tylko w
niepełnym wymiarze godzin, aby uniknąć wysokich kosztów
świadczeń, takich jak opieka zdrowotna, emerytury i
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, które zwykle
wynoszą 30% lub więcej kosztów wynagrodzenia. Dzięki
takiemu podejściu Walton mógłby znacznie obniżyć ceny
sprzedaży wobec swoich konkurentów i stać się prawie

jedynym rozgrywającym w mieście. Jeśli pozwoli mu się
kontynuować, wkrótce będzie tym jedynym. A dzisiaj mówi
się, że kilku spadkobierców Sama Waltona posiada 30%
całego bogactwa w Stanach Zjednoczonych. W Chinach Li
Ka-Shing, najbogatszy człowiek w Hongkongu, pasuje do tej
samej kategorii. Tak źle traktował i źle opłacał swoich
pracowników, że jego fabryka plastikowych kwiatów była
detonatorem krwawej dziewięciomiesięcznej wojny domowej
w Hongkongu w latach sześćdziesiątych. Li przecenił swoją
zdolność do grabieży – błędu, którego nie popełnił Sam
Walton – i świat eksplodował. Ale zanim krew dosłownie
płynęła na ulicach, Li zgromadził wystarczająco dużo
gotówki, by kupić wszystko bardzo tanio i stać się jeszcze
bogatszym. Jeśli zagłębisz się w historię każdego bogatego
człowieka dzisiaj, zobaczysz, z kilkoma wyjątkami, że zrobili
dokładnie to, co zrobili Steve Jobs, Sam Walton, Jack Ma i
wielu innych – wzbogacili się na plecach robotników. To ci
sami ludzie, którzy są dziś promowani w mediach jako hojni
filantropi i życzliwi humaniści, ratujący drzewa i promujący
aborcje. I wszyscy są żałosnymi oszustami. Ta filantropia
powinna być skierowana do pracowników, na których
poświęceniu pierwotnie się wzbogacili - jeśli któraś z tych
osób jeszcze żyje.

General Motors odniósł sukces w taki sam sposób, jak Apple
i Wal-Mart, z pewnym zwrotem akcji łączącym obie metody.
Gdy związki zawodowe wciąż są silne, GM nie miał
elastyczności, by zagłodzić własnych pracowników, więc
przyjął podejście Apple do sławy i głodu. GM zaprzestał
produkcji wszystkich swoich komponentów i zlecił produkcję
swoim dostawcom, dając GM nie tylko efekt dźwigni, ale
także odporność na gniew związku UAW. GM proponował
masowe zakupy od dostawców, ale po cenach tak niskich, że
zostali zmuszeni do formuły działania Foxconna – życia w
obozie koncentracyjnym i zarobków, które zapewniały uczty
dla zysków GM i głód dla wszystkich innych. Było tak źle, że
kontrakty GM zawierały rezerwę na dodatkowe 5% obniżki
kosztów w każdym roku trwania kontraktu i odmówił
dostawcy pozwolenia na wycenę nowego kontraktu bez
wcześniejszego przyznania 10% obniżki ceny w przypadku
jakichkolwiek istniejących kontraktów. Oczywiście, GM byli
zaciekle znienawidzeni, ponieważ ta strategia outsourcingu
oznaczała, że obcy pracownicy pochłonęliby cały finansowy

ciężar chciwości GM, a każdy z milionów pracowników tracił
dziesięć tysięcy dolarów każdego roku na rzecz wyniku
finansowego GM.

Taka była strategia amerykańskiego podejścia do militarnej
kolonizacji i plądrowania nierozwiniętych narodów. Przy
wsparciu wojska i Departamentu Stanu amerykańskie
korporacje wielonarodowe zastosowały tę politykę w ponad
50 krajach obu Ameryk, Afryki i Azji. Negocjuj ceny
surowców i produktów do prawie zera, płacąc głodowe
pensje i wykorzystując zainstalowanego dyktatora, aby
utrzymać wystarczający terror w uciskaniu ludności, aby
zapobiec sporom pracowniczym i wszelkim myślom o
tworzeniu związków zawodowych. Ta filozofia pracy, tak
bardzo kochana dzisiaj przez Wal-Mart, Apple, GM, CocaCola, Nike i tak wiele innych amerykańskich korporacji
wielonarodowych, została dopracowana do perfekcji przez
Departament Stanu USA na długo przed narodzinami tych
firm.

Wróćmy na chwilę do Wal-Martu. Jeśli Sam Walton mógł w
ciągu 30-40 lat zbudować w ten sposób największą firmę
handlową na świecie, co mógłby osiągnąć w ciągu 100, 300
lub 500 lat? Jeśli w tym stosunkowo krótkim czasie jego
nędzne potomstwo posiada już 30% całego bogactwa
Stanów Zjednoczonych, ile będą mieli za 100, 300 lub 500
lat? Nie jest logicznym skokiem wyobrazić sobie, że Walton
jest nie tylko największym, ale i jedynym liczącym się
sprzedawcą detalicznym na świecie, ani też wyobrażać sobie,
że wykupuje wiele innych firm i branż i stosuje w nich swoją
sprawdzoną formułę. Za 100 lub 200 lat mógłby mieć jedyny
na świecie sklep spożywczy, aptekę, szpital, a tak naprawdę
firma wkroczyła we wszystkie te dziedziny i nie tylko, i stara
się właśnie to robić.

Ale Sam Walton musiał coś zapłacić swoim pracownikom,
więc zapłacił im około 1/2 do 2/3 standardowej pensji (bez
żadnych świadczeń), a widzieliście, co osiągnął. Ale jeśli nie
musiałby im nic płacić? Co by było, gdyby jego jedynym
obowiązkiem było karmienie ich i zapewnienie spania w jego
magazynie? A co by było, gdyby wszystkie ich dzieci

automatycznie stały się bezpłatnymi pracownikami WalMartu od szóstego roku życia, otrzymując również tylko
żywność i miejsce do spania? O ile bogatszy byłby dzisiaj?
Gdyby mógł pozostać przy tej formule, o ile bogatszy byłby
za 500 lat? Teraz cofnijmy się w czasie i wyobraźmy sobie
wynik, gdyby Sam otworzył swój pierwszy Wal-Mart w
Plymouth Rock 500 lat temu i od tego czasu nie zapłaciłby
ani centa. I wyobraźmy sobie, że prawie każda amerykańska
firma w każdej branży działała w ten sam sposób, podczas
gdy żadna firma w innych krajach tego nie robiła.

Co to ma wspólnego z niewolnictwem i tym, jak Stany
Zjednoczone stały się bogate? Jak już zgadłeś - wszystko.

Niewolnictwo

Żaden inny kraj w najnowszej historii świata nie zawdzięcza
swojego rozwoju gospodarczego żadnemu jednemu
czynnikowi, tak jak Amerykanie zawdzięczają wieki
nieograniczonej podaży robotników bez wynagrodzenia.
Ponad 100 milionów czarnych Afrykanów i jeszcze więcej
milionów białych Anglików, Irlandczyków i Szkotów, wraz z
wieloma milionami Chińczyków i Hindusów zostało
porwanych i zniewolonych przez amerykańskich i żydowskich
handlarzy niewolników w ogromnym przedsięwzięciu
handlowym, które trwało kilkaset lat a jego skutki są nadal
bardzo widoczne w całej Ameryce. Niewolnictwo nie polegało
na tym, że bogaci mieli osobistych służących. Było to
całkowicie kapitalistyczne przedsięwzięcie uchwalone w celu
maksymalizacji zysków dla właścicieli ziemskich, prawnie
ustanowiona forma pracy przymusowej wspierana przez
ustawodawstwo amerykańskie. Niewolnictwo było tak ważne
dla amerykańskiej gospodarki, że przez bardzo długi czas
standardową miarą ekonomiczną w USA nie był PKB, ale
wartość produkcji na niewolnika w dolarach. Południe
Stanów Zjednoczonych byłoby kiedyś najbogatszym
narodem na świecie, jeśli mierzyć je według innych krajów.

Naród, który od setek lat nie płaci 80% swoich robotników,
doświadczy znacznie szybszego rozwoju gospodarczego i

niezmiernie bogatszej elity, niż byłoby to możliwe w innym
przypadku. To, że Amerykanie dzisiaj twierdzą, że kraje
rozwijające się budują swoje gospodarki „na plecach swoich
robotników”, nie tylko wskazuje na masową ignorancję, ale
stanowi ohydną hipokryzję. To Amerykanie zbudowali swoją
supremację ekonomiczną dosłownie na plecach niewolników
i biednych.

Historia niewolnictwa została sprytnie przepisana jako
kwestia moralna, ale była przede wszystkim ekonomiczna, a
nie
moralna,
ponieważ
jej
istnienie
w
Stanach
Zjednoczonych było absolutnie niezbędne dla rozwoju
bogactwa amerykańskiej klasy rządzącej. Finansowy wkład
niewolnictwa w osobiste fortuny amerykańskich polityków,
elit i bankierów jest trudny do oszacowania, podobnie jak
jego wkład w finansowy wzrost Stanów Zjednoczonych jako
całości. Zyski, które narosły z atlantyckiego handlu
niewolnikami, doprowadziły bezpośrednio do powstania
amerykańskiego kapitalizmu przemysłowego i światowego
imperialistycznego systemu wyzysku przez Amerykanów. Po
obu stronach Atlantyku to przede wszystkim ogromne zyski
z handlu niewolnikami spowodowały i sfinansowały rewolucję
przemysłową. Wszechobecne niewolnictwo było nie tylko
niezbędne dla amerykańskiego rozwoju gospodarczego, ale
było najważniejszym wskaźnikiem filozofii i struktury
zachodniej formy kapitalizmu oraz nieodłącznej przemocy
tego systemu. Więcej niż jeden autor zauważył, że
niewolnictwo nie tylko napędzało amerykańską gospodarkę
przez setki lat, ale że „ukształtowało każdy kluczowy aspekt
gospodarki i polityki” USA. Edward Baptist, do którego
odnoszę się poniżej, stwierdził słusznie, że to, co nazywam
„historykami Photoshopa”, przedstawia wielki wzrost
gospodarczy Ameryki w kategoriach „przedsiębiorców,
kreatywności, wynalazczości”, podczas gdy gorzka prawda
jest taka, że prawie w całości był wynikiem niewolnictwa,
szeroko panoszącej się brutalności i nagminnego
rozpowszechniania
zorganizowanej
przemocy
wobec
słabszych narodów i w żadnym sensie nie było
poszukiwaniem wolności i możliwości, ale pieniędzy i zysku.

W aktualnym procesie sądowym wytoczonym przez
karaibskich tubylców (79) (80) (81), twierdzi się, że sama

Wielka Brytania skorzystała z udziału w handlu niewolnikami
w wysokości 4-5 bilionów funtów brytyjskich; korzyści dla
nowej Ameryki byłyby znacznie większe. Pozwy będą miały
w dużej mierze charakter symboliczny, ponieważ
odpowiedzialne strony już odrzuciły – ze względów
zasadniczo moralnych i logicznych – jakąkolwiek nadzieję na
odszkodowanie.
Brytyjskie
Ministerstwo
Spraw
Zagranicznych powiedziało: „Nie postrzegamy reparacji jako
odpowiedzi”. Co za niespodzianka. Francja odrzucała pozwy
motywując to niemożnością obliczania kosztów. Logika
najwyraźniej polega na tym, że skoro nie możemy dokładnie
obliczyć, nie będziemy w ogóle zawracać sobie głowy
obliczeniami, oszczędzając w ten sposób biliony dolarów.
Rząd holenderski był bardziej taktowny, „wyraził swój
głęboki żal z powodu historii niewolnictwa i w ten sposób
dostrzegł niesprawiedliwość z przeszłości”. Tłumaczenie:
nasze miłe małe przeprosiny to wszystko, co dostajesz. Ale
ci ludzie mają powody do zmartwień. Karaiby są
zdecydowanie najmniejszą częścią tych zysków (lub strat),
ale różni ekonomiści i matematycy podjęli szczere wysiłki,
aby oszacować rzeczywiste straty i nawet przy ostrożnych
założeniach stwierdzili, że liczba ta była „tak astronomiczna,
że prawie bez znaczenia”. I, oczywiście, te bezsensowne
liczby astronomiczne są dokładnie korzyściami dla rozwoju
gospodarczego Stanów Zjednoczonych i Europy, dla których
liczby byłyby prawie nieskończenie wyższe. Pewien
amerykański profesor oszacował, że minimalna korzyść
finansowa elity rządzącej w USA wynosi dziesiątki bilionów,
a to w dolarach z 1800 lub 1850 roku.

Świetną niedawną książką, która zagłębia się w finansowe
aspekty niewolnictwa, jest „The Half Has Never Been Told:
Slavery and the Making of American Capitalism” (82) (83)
(84) (84a) Edwarda Baptista. Autorowi udaje się ukazać
niewolnictwo jako fundamentalną część amerykańskiej
gospodarki, zamiast być, jak ktoś napisał, „przypisem do
dominującej narracji o ekspansji wolności”. Prawdę mówiąc,
„wolności” nie było nigdzie w tym równaniu, a wyobrażone
przez osadników „poszukiwanie wolności i możliwości” jest
bezsprzecznie
najbardziej
oszukańczą
częścią
amerykańskiej historii. Jak relacjonuje Baptist, cały
przemysł finansowy obu Ameryk rozwijał się wokół ekonomii
niewolnictwa. Bankowcy opracowali generacje nowych

instrumentów finansowych, tworząc finansowe papiery
wartościowe, takie jak obligacje z niewolnikami jako
zabezpieczenie, oraz wiele odmian oprocentowanych
kredytów hipotecznych na niewolników, które były wiązane i
sprzedawane inwestorom w podobny sposób, jak dziś
hipoteki
mieszkaniowe.
Te
pakiety
instrumentów
finansowych, wykorzystujących zniewolonych ludzi jako
zabezpieczenie, były powszechnie używane do zbierania
pieniędzy na zakup ziemi lub inne inwestycje i szeroko
sprzedawane bogatym inwestorom zarówno w obu
Amerykach, jak i w Europie, będąc jedną z najbardziej
dostępnych i popularnych form zabezpieczenia inwestycji.

Po tym, jak Rotszyldowie wymusili przez Kongres Stanów
Zjednoczonych swoje ustawodawstwo w celu założenia
prywatnego banku centralnego, ich „Bank Stanów
Zjednoczonych”
był
mocno
zaangażowany
w
wykorzystywanie funduszy federalnych do finansowania
handlarzy niewolnikami, co było jednym z głównych źródeł
gromadzenia bogactwa przez bank. To należący do
Rothschildów Barings Bank sfinansował większość handlu
niewolnikami, który powstał w Europie (85), z Rothschildami
i innymi bankierami i finansistami dostarczającymi ogromny
kapitał na sfinansowanie tysięcy statków, setek tysięcy
rejsów w handlu niewolnikami i zakupu dziesiątek milionów
zabezpieczonych niewolników. Amerykańscy właściciele
niewolników posiadali największą pulę zabezpieczeń w
Stanach Zjednoczonych, te miliardy dolarów stanowiły aż
25% całego bogactwa Nowego Świata i - jak zauważył
Baptist - „najbardziej płynną część tego bogactwa, dzięki
wydajności rynków obsługiwanych przez profesjonalnych
handlarzy niewolnikami”. I profesjonalnych bankierów. W
tamtych czasach prawdopodobnie nie było na świecie
bardziej dochodowego biznesu niż handel niewolnikami lub
finansowanie handlu niewolnikami.

Moglibyśmy tu zrobić kilka kroków wstecz (lub na bok), aby
dodać trochę historycznego kontekstu do tej sprawy.
Niewolnictwo nie zaczęło się wraz z porwaniem Murzynów z
Afryki, co w rzeczywistości było ostatnim wydarzeniem.
Żydowscy handlarze niewolnikami byli aktywni w Europie
1000 lat temu, a słowo niewolnik wywodzi się od słowa

„słowiański”. Kobiety były cenione za seks, a wykastrowani
mężczyźni przynosili bardzo wysokie ceny jako eunuchowie
w haremach. Większość Europejczyków gorzko nienawidziła
tego handlu Białymi Chrześcijanami i to często z tego
powodu (jak również z podatku rolnego i innych skandali)
Żydzi byli tak często eksmitowani z różnych krajów
europejskich – i nie z powodu „antysemityzmu” - jak ludowa
narracja chciałaby, żebyśmy uwierzyli. (86) (87)

Ale jak te działania zanikły, wówczas europejscy Żydzi
kierowani przez Rotszyldów utworzyli Brytyjską Kompanię
Wschodnioindyjską - największą korporacją na świecie,
która zbudowała prywatną stałą armię liczącą około miliona
ludzi wyłącznie w celu brutalizacji populacji indyjskiej. (88)
(89) (90) (91) (92) (93) (94) Wśród litanii okrucieństw
wyrządzonych Indiom przez tę grupę znalazło się
wprowadzenie niewolnictwa na szeroką skalę, z milionami
Hindusów schwytanych i wywiezionych jako niewolnicy na
cały świat. Praktyka ta została wkrótce przeniesiona do Chin.
Rotszyldowie wpadli na pomysł uprawy opium w Indiach jako
sposób na odprowadzenie srebra z Chin, w którym to
momencie ogromne obszary indyjskiego rolnictwa zostały
przekształcone
z
żywności
na
mak
opiumowy,
przekształcając w ten sposób ogromną liczbę Indian w
zwłoki. Opium zostało następnie wysłane do Chin, gdzie inny
Żyd, David Sassoon, miał wyłączną franczyzę na opium
przyznaną przez samą królową Wiktorię. Nie jest to
powszechnie znane i zajmę się tym szczegółowo później, ale
150-letnia parodia opium w Chinach była całkowicie
żydowskim biznesem, za który sprytnie obwinia się dziś
Anglików (95) (96) (97). Ci handlarze narkotyków mogli
mieć brytyjskie paszporty, ale nie byli Anglikami. Jewish
Encyclopedia z 1905 stwierdza, że Sassoon rozszerzył swój
handel opium na Chiny i Japonię, umieszczając swoich ośmiu
synów na czele różnych głównych giełd opium w Chinach.
Encyklopedia żydowska z 1944 r. stwierdza: „Zatrudniał
tylko Żydów w swoim biznesie… Sprowadzał całe rodziny
innych Żydów… i zatrudniał ich do pracy”. Sassoonowie nie
byli jedynymi Żydami zajmującymi się handlem, Sassoon
dzielił niewielką część Chin z kilkoma innymi żydowskimi
rodzinami - między innymi Hartung, Hardoon, Kadoorie,
Arnold, Abraham, Ezra i Solomon.

Ciekawe, że The Economist, który i tak jest zdecydowanie
nieuczciwym i niewiarygodnym pismem, napisał pieśń
pochwalną dla Kompanii Wschodnioindyjskiej z tematem
„największej państwowej firmy” z nich wszystkich,
zapominając jakoś o totalnej grabieży i destrukcji Indii,
niekończących się masakr, opium, pierwszego wielkiego
kartelu narkotykowego na świecie. Prawdopodobnie nie ma
w historii ani jednej organizacji, która miałaby tyle brudu i
krwi, co brytyjska firma z Indii Wschodnich, a jednak The
Economist usiłował upiększyć tę ohydę. Następnie powiedzą
nam, że Cecil Rhodes był człowiekiem pokoju, a wojny
burskie toczyły się nie o diamenty i złoto, ale o wolność. Nick
Robins, w swoim artykule na temat Brytyjskiej Kompanii
Wschodnioindyjskiej, napisał: „... dla wielu Hindusów to
właśnie grabież Kompanii najpierw zdeindustrializowała ich
kraj, a następnie zapewniła finansowanie, które napędzało
brytyjską rewolucję przemysłową. Szanowna Kompania
Wschodnioindyjska uznała Indie za bogate, a pozostawiła je
biedne. Ucieczka Kompanii Wschodnioindyjskiej przed
rachunkami umożliwia Brytyjczykom pominięcie źródła
znacznej części ich obecnego bogactwa i pozwala postrzegać
trwające w Indiach ubóstwo jako wytwór ich kultury i
klimatu”, a nie tragiczny rezultat nieludzkich przygód małej
grupy okrutnych obcych drapieżników w pogoni za zyskiem.
Księgi historii Kompanii Wschodnioindyjskiej i jej siostry
Holenderskiej
Kompanii
Wschodnioindyjskiej
zostały
zamknięte bardzo dawno temu, ale trzeba je ponownie
otworzyć, aby świat mógł przeanalizować treść, która
niewątpliwie dokumentuje jeden z najgorszych epizodów w
całej historii świata.

W tym czasie Sassoon był uznawany za drugiego
najbogatszego Żyda na świecie, po Rothschildzie, z fortuną
sięgającą miliardów do 1850 roku. To dobry moment, by
zniszczyć głupią miejską legendę o ludziach takich jak Bill
Gates czy Warren Buffett - najbogatszy człowiek na świecie.
Rothschildowie i Sassoons byli multimiliarderami 175 lat
temu a ich fortuny gwałtownie wzrosły od tego czasu.
Najbardziej wiarygodne szacunki są takie, że każda z tych i
kilku innych żydowskich rodzin europejskich ma dziś aktywa
w bilionach, Rothschildowie ostrożnie szacowali na około 25
lub 30 lat. kwintylion. Wikipedia, jak zawsze kłamie, mówi
nam, że Rothschildowie byli kiedyś bogaci, ale rozdzielili to

bogactwo wśród swoich zbyt wielu dzieci, pozostawiając
rodzinę praktycznie zubożałą. To bzdura, ponieważ tylko
jeden element - kilka bilionów długu rządu USA należnego
FED - trafi do kieszeni właścicieli FED - Rothschilda i kilku
jego najbliższych przyjaciół, którzy również kontrolują banki
centralne Niemiec, Anglii ... W porównaniu z europejskimi
żydowskimi rodzinami bankowymi, Gates i Buffett są
drobnymi ciułaczami.

Po 50 latach Sassoon i kilka innych żydowskich rodzin
opiumowych posiadało większość Szanghaju, a także wiele
innych obiektów, a wielki hotel Peninsula w Hongkongu,
który, jak sądzę, nadal należy do rodziny Kadoorie, został
sfinansowany z opiumowej gotówki z kontynentu. Powodem,
dla którego królowa Wiktoria zabrała Hongkong z Chin, było
to, że Sassoon potrzebował bazy dystrybucyjnej dla swojej
ogromnej franczyzy opium. Podobnie, HSBC został założony
wyłącznie po to, by prać pieniądze z narkotyków Sassoona,
co jest ekspertyzą, w której bank nadal się specjalizuje.
Standardowa narracja mówi nam, że HSBC został założony
przez Szkota Sir Thomasa Sutherlanda, który chciał banku
działającego na „zdrowych szkockich zasadach bankowości”,
ale to historyczny Photoshopping. HSBC zawsze był bankiem
żydowskim, a David Sassoon był prezesem zarządu od
samego początku.

W każdym razie niewolnicze wysiłki Rotszylda w Indiach
zostały wkrótce przeniesione do Chin, a miliony Chińczyków
zostały uprowadzone i sprzedane w niewolę na całym
świecie, mniej lub bardziej przypadkowo wraz z afrykańskim
handlem do Nowych Ameryk. Tak wielu Chińczyków zostało
uprowadzonych w celu handlu niewolnikami z prowincji
Fujian, że spowodowało to powszechną i brutalną rebelię,
zmuszając żydowskich handlarzy niewolników do wycofania
się i ponownego uprowadzenia w Makau i Guangdong.
Dopiero wojna światowa ostatecznie złagodziła tę praktykę.
(98)

Należy jednak zauważyć, że światowy handel niewolnikami
prawie zawsze był głównie biznesem żydowskim. Nie muszę
tu bronić traktatu, ale na razie wystarczy, że dziesiątki

żydowskich historyków potwierdziło te fakty obszernie, a
znaczna część zapisów historycznych jest niepodważalna. W
północnoamerykańskim
handlu
niewolnikami
Żydzi
niekoniecznie lub przez cały czas mieli monopol, ale z
pewnością byli
bardzo
prominentni iw
większości
przypadków. Dotyczy to nie tylko statków, porwań,
sprzedaży i własności niewolników, ale finansowanie i
sekurytyzacja niewolników zabezpieczonych jest głównie
zasługą pomysłowych żydowskich bankierów po obu
stronach Atlantyku.

Żydowski historyk Seymour Liebman napisał: „Handel
[angielskimi] niewolnikami był królewskim monopolem, a
Żydzi często byli wyznaczani jako agenci Korony w ich
sprzedaży… [Byli] największymi sprzedawcami statków w
całym regionie Karaibów, gdzie żegluga była głównie
przedsiębiorstwem żydowskim… Statki były nie tylko
własnością Żydów, ale były obsługiwane przez żydowskie
załogi i pływały pod dowództwem żydowskich kapitanów”.
(New World Jewry 1493-1825: Requiem dla zapomnianych
(KTAV, Nowy Jork, 1982)). (99) (100) (101) (102) (103)

W latach pięćdziesiątych XIX wieku żydowski imigrant o
nazwisku Mayer Lehman uzyskał od gubernatora nominację
na
faktyczne
stanowisko
ministra
bawełny,
odpowiedzialnego
za
kontrolę
całego
przemysłu
bawełnianego w Alabamie, co również umieściło go na czele
wszystkich niewolników w tym stanie. Lehman i jego rodzina
wygenerowali tak ogromne bogactwo z handlu niewolnikami
i bawełną, że przenieśli się do Nowego Jorku i założyli bank
inwestycyjny Lehman Brothers. (104) (105) (106)
(107)
Istnieje wiele podobnych udokumentowanych
historii. The Jewish Encyclopedia stwierdza: „Plantacje
bawełny w wielu częściach Południa były całkowicie w rękach
Żydów”, a Roberta Feurlicht w swojej książce „Fate of the
Jews” napisała: „Nie tylko nieproporcjonalna liczba Żydów
była właścicielami niewolników, handlarzami niewolników i
licytatorami niewolników, ale kiedy wyznaczono granicę
między rasami, byli po białej stronie”.

Różni autorzy zwrócili uwagę na to, co nazywam
historycznym Photoshoppingiem, w którym tak zwani
„historycy” zanieczyszczają środowisko opowieściami, że
niewolnictwo było ekonomicznie nieefektywne i dotyczyło
tylko kilku osób, które mają prywatną służbę i są „panem
dworu”. albo że ogromny wzrost zbierania bawełny nie był
spowodowany coraz brutalniejszymi naciskami na plecy
niewolników, ale pojawieniem się nowych odmian bawełny,
które prawie same się zbierały. Niektórzy twierdzą, że
niewolnictwo było w rzeczywistości w opozycji do kapitalizmu
i było właściwie rodzajem dobroczynności, która „uratowała
niewolników
przed
ich
własnym
wrodzonym
barbarzyństwem”.
Baptista
napisał,
że
gospodarka
amerykańska była całkowicie zbudowana na „niezliczonych
pojedynczych aktach indywidualnego okrucieństwa” i to jest
dokładnie słuszna diagnoza. Powiedział: „Pomysł, że
utowarowienie,
cierpienie
i
przymusowa
praca
Afroamerykanów są tym, co uczyniło Stany Zjednoczone
potężnymi i bogatymi, nie jest ideą, którą ludzie koniecznie
chętnie słyszą. A jednak jest to prawda”. To jest rzeczywiście
prawda.

Kimberly Palmer napisała recenzję książki Baptista w
Washington Times, w której powiedziała: (108)

„Baptysta
rozbiera
mity,
które
stworzyło
nasze
społeczeństwo, aby uczynić nas bardziej komfortowymi z
naszą niewolniczą przeszłością. Zaczyna od największego
mitu ze wszystkich, że niewolnictwo było nieopłacalne,
nieefektywne i w końcu wyginie, ponieważ nie będzie w
stanie przystosować się i konkurować z uprzemysłowieniem.
Niestety nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że było
albo nieefektywne, albo wymierało. Przeciwnie, tania i łatwa
dostępność skradzionych gruntów i łatwy kredyt dzięki
kreatywnym instrumentom finansowym w połączeniu z pracą
niewolniczą, na którą zezwalały, zachęcały i chroniły prawa,
doprowadziła do boomu w produkcji bawełny, który do roku
1860 wykazywał niewielkie oznaki spowolnienia, stał się
towarem handlowym numer 1. na całym świecie i napędzał
rewolucję przemysłową, zasilając nie tylko fabryki bawełny
w Wielkiej Brytanii, ale także w miastach takich jak Lowell i
Massachussetts. Przędze bawełny Lowell zostały zbudowane

z zysków uzyskanych z nieodpłatnej pracy Afroamerykanów
w obozach pracy niewolniczej. Bawełna wzrosła z 14 procent
całkowitego amerykańskiego eksportu w 1802 roku do 61
procent w 1860 roku. Udział Stanów Zjednoczonych w
światowym rynku bawełny wzrósł z jednego procenta w 1801
roku do 66 procent w 1860 roku”. Dodam, że ten wzrost
udziału w światowym rynku od zera do dwóch trzecich
wynikało wyłącznie z efektu Sama Waltona: nic im nie płacić
i przejąć władzę nad światem.

Sam Baptysta napisał w artykule w Salonie, że:

„Wciąż kłamiemy o niewolnictwie… zatajamy prawdę o tym,
jak amerykańska gospodarka i władza zostały zbudowane na
przymusowej migracji i torturach. Wszystkie te dekady
później nasze podręczniki historii są pełne mitów i nieprawd.
... historycy pokolenia Woodrowa Wilsona odcisnęli piętno
badań akademickich na idei, że niewolnictwo było oddzielone
od wielkich przemian gospodarczych i społecznych świata
zachodniego w XIX w. Przede wszystkim historycy
zjednoczonego białego narodu upierali się, że niewolnictwo
jest
przednowoczesną
instytucją,
która
nie
była
zaangażowana w dążenie do zysku. Ta perspektywa
sugeruje… że niewolnictwo i zniewoleni Afroamerykanie mieli
niewielki długoterminowy wpływ na rozwój Stanów
Zjednoczonych w XIX wieku - okresie, z którego naród
wyszedł będąc pomniejszym europejskim partnerem
handlowym, aby stać się największą gospodarką świata.

... podobno najgorszą rzeczą w niewolnictwie jako
doświadczeniu było to, że odmawiało zniewolonym
Afroamerykanom liberalnych praw i liberalnej podmiotowości
współczesnych obywateli. Spowodowało te następstwa jako
rzecz oczywistą i jako niesprawiedliwość, że to zakłamanie
zalicza się do największych we współczesnej historii. Ale
niewolnictwo również zabijało ludzi, w dużej liczbie. Tym,
którzy przeżyli, ukradło wszystko. Jednak potężna i okrutna
inżynieria potrzebna do wyrwania miliona ludzi z ich domów,
brutalnego wypędzenia ich do nowych, nękanych chorobami
miejsc i sprawienia, by żyli w strachu i głodzie, gdy
nieustannie
budowali
i
odbudowywali
imperium

wytwarzające towary – to zniknęło w opowieść o
niewolnictwie, które rzekomo nastawione było przede
wszystkim nie na generowanie zysku, ale na utrzymanie
statusu quasi-feudalnej elity lub na tworzenie nowoczesnych
idei rasy w celu utrzymania białej jedności i elitarnej władzy.
A kiedy przemoc niewolnictwa została zminimalizowana, inny
głos mógłby szeptać, mówiąc, że Afroamerykanom, zarówno
przed,
jak
i
po
emancypacji,
odmawiano
praw
obywatelskich, ponieważ nie chcieli o nie walczyć” (Salon; 7
września 2014 r.) (109)

W Counterpunch, w artykule z 31 grudnia 2015 r., Ron
Jacobs napisał recenzję książki The American Slave Coast,
autorstwa Neda i Constance Sublette, która, jak mówi:

„opisuje naród założony na ludobójstwie i utrzymywany
przez gospodarkę opartą prawie wyłącznie na handlu
niewolnikami”. Napisał: „Historia USA jest przesiąknięta
krwią. Co ważniejsze, żaden naród nie oparł swojej
gospodarki na kupowaniu, sprzedawaniu i hodowli ludzi poza
USA – procesach powodowanych rasizmem i chciwością.
Cechą definiującą była jednak pogoń za zyskiem.
Najważniejsze ustawodawstwo było analizowane przez
pryzmat tego, jak wpłynie na kapitał ludzki w posiadaniu
handlarzy niewolników.

[Książka jest] czymś więcej niż tylko omówieniem ekonomii
niewolnictwa w Ameryce Północnej. To także katalog
brutalności,
gwałtów,
wykorzystywania
seksualnego,
porwań i wielu innych okropności związanych z
niewolnictwem.
Nie
było
humanitarnych
właścicieli
niewolników; sam fakt posiadania drugiego człowieka jest
nieludzki. Struktura niewolnictwa zbudowana w Stanach
Zjednoczonych –która celowo hodowała ludzi, aby
sprzedawać ich za ich pracę w sposób stały, jak mieli
nadzieję – wykracza poza wszelkie definicje tego, co
nieludzkie. Jednym z faktów, które ta książka wyjaśnia, jest
to, że każdy, kto był zaangażowany w rynki finansowe lub
handel międzystanowy w Stanach Zjednoczonych, był
również zaangażowany w przemysł związany z posiadaniem,
hodowlą i handlem niewolnikami. Nie było praktycznie

żadnego sposobu na obejście takiego współudziału, biorąc
pod uwagę
centralne
miejsce
systemu
handlarzy
niewolnikami w gospodarce Stanów Zjednoczonych.
Rzeczywiście, przynajmniej kilka dzisiejszych fortun
powstało na kupowaniu i sprzedawaniu ludzi”. (110) (111)

Dzięki mediom, tak zwanym historykom i chętnej zmowie
wydawców książek historycznych, większość Amerykanów
nie bardzo docenia proporcji populacji niewolników w
Ameryce. We wszystkich stanach amerykańskich niewolnicy
stanowili co najmniej 25% populacji, a w wielu stanach
ponad 60%, duża liczba białych i tubylczych niewolników
wydaje się nie być brana pod uwagę – lub świadomie
wykluczona – w wielu badaniach. Ponieważ białe kobiety
rzadko były zatrudniane poza domem, a wszyscy niewolnicy,
w tym dzieci, byli robotnikami przymusowymi, w wielu
stanach tworzyliby ogromną większość ludności pracującej.
18-godzinny nakład pracy i surowe traktowanie często
skutkowały długością życia zaledwie od pięciu do dziesięciu
lat, ale niewolników, zwłaszcza białych niewolników, można
było tanio zastąpić, a niewolnice i kobiety były regularnie y
przymusowo zapładniane w wieku 10 lub 12 lat, aby urodzić
co najmniej kilkoro dzieci, które również stałyby się
niewolnikami, zwiększając w ten sposób siłę roboczą bez
dodatkowych kosztów.

Nie tylko niewolnictwo Czarnych przyczyniało się do
tworzenia amerykańskiego bogactwa; istniał również
znaczny handel zarówno białymi niewolnikami, głównie
Irlandczykami, wysyłanymi do USA, jak i tubylcami
amerykańskimi, którzy byli zniewoleni przez osadników, a
także wysyłani jako niewolnicy do Europy. Ponadto miliony
Chińczyków i Hindusów zostały porwane i sprzedane jako
niewolnicy w całych Stanach Zjednoczonych i Ameryce
Łacińskiej przez tych samych handlarzy niewolników. Prawda
jest taka, że niemal natychmiast po odkryciu Nowego Świata
Kolumb i inni żydowscy handlarze niewolnikami zaczęli
chwytać i wysyłać dużą liczbę tubylców na europejskie targi
niewolników. Amerykańskie książki historyczne pomijają te
informacje, ponieważ są one sprzeczne z narracją Disneya o
Ameryce podobnej do Bambi, zaludnionej przez ogromną
migrację uciskanych ludów poszukujących wolności i

możliwości. Amerykańscy historycy i rząd USA nadal
stanowczo odmawiają stawienia czoła surowym prawdom o
korzyściach finansowych z niewolnictwa dla białej elity
populacji i rozwoju gospodarczego narodu.

Maszyna propagandowa mówi nam, że Stany Zjednoczone
były kolonią założoną na zasadach wolności religijnej i
tolerancji. Jednak we współczesnej historii Ameryki
niewolnictwo było bardzo wyraźnie powiązane z dążeniem
Ameryki do ekonomicznej, politycznej i kulturalnej
supremacji. Nawet pierwsze statki przybywające do Ameryki
już w XVI wieku przewoziły niewolników na lokalny rynek.
Wielu historyków szacuje, że co najmniej 20 milionów
Afrykanów zostało porwanych i przetransportowanych do
Stanów Zjednoczonych na lokalne targi niewolników na
drugiej półkuli, a jeśli weźmiemy pod uwagę ogólnie przyjętą
liczbę, że tylko około 10% porwanych czarnych przeżyło, aby
faktycznie przybyć do Ameryki, mamy do czynienia z około
200 milionami zabitych. Wartości moralne, które wytworzyły
handel niewolnikami, kolonizację i imperializm, były tak
zakorzenione
w
judeochrześcijańskiej
psychice,
że
przetrwały w zasadzie niezmienione przez wieki i w żaden
sposób nie zniknęły do dziś.

Niewolnictwo zostało rzekomo zniesione do końca lat
sześćdziesiątych XIX wieku, ale było kontynuowane w innych
formach, i przez kolejne 100 lat panował ogromny sprzeciw
wobec Czarnych, skutkujący terroryzmem, egzekucjami
przez powieszenie i niezliczonymi prawami mającymi na celu
zapobieżenie gospodarczej i politycznej konkurencji ze
strony Czarnych. Amerykańskie niewolnictwo opierało się na
sztywnym religijnym poczuciu hierarchii klas społecznych,
przy czym prawie połowa rodzin południowych Stanów
Zjednoczonych posiadała niewolników, a ich pozycja
ekonomiczna, polityczna i społeczna zależała od ich
własności. Większość z nich sztywno podążała za ostrymi
formami judaizmu lub ewangelicznego chrześcijaństwa,
uzasadniając swój udział w niewoli niejasnymi i fałszywymi
odniesieniami do opowieści biblijnych, zwłaszcza żydowskich
i chrześcijańskich teorii dotyczących podstawowej niższości
Murzynów, oraz twierdzeniami, że wszystkie wielkie dawne
cywilizacje zajmowały się niewolnictwem. Wielu próbowało

również narzucić swoje wypaczone wersje religii swoim
niewolnikom jako środek kontroli populacji.

Według pewnego historyka, Czarni byli „wieszani, paleni,
bici, torturowani, mordowani, biczowani, rąbani przez
ludzkich rzeźników, którzy w szokujący sposób cięli i męczyli
niewolników przy najdrobniejszych okazjach i traktowali ich
pod każdym względem jak brutale”. Kiedyś „wbijali gwoździe
w łeb świni tak, aby czubek gwoździa wystawał tylko do
środka beczki. Następnie wkładali niewolnika do beczki,
przybijali gwoździami pokrywę i toczyli ją bardzo długo i
spuszczali w dół stromego wzgórza." Właściciele niewolników
zatłukliby ich na śmierć, aż staliby się tylko jedną masą krwi
i surowego mięsa, nie myśląc o niczym więcej niż o zabiciu
psa. Jeden z autorów cytował z osobistego pamiętnika
człowieka nazwiskiem Thomas Thistlewood, który był
nadzorcą plantacji w USA i który opisuje, jak bito swoich
niewolników, a następnie wpychano im do ust kał i mocz.
Jeden z właścicieli niewolników powiedział gościowi:
„Niektórzy Murzyni są zdeterminowani, aby nigdy nie
pozwolić białemu człowiekowi ich biczować i będą ci się
opierać, gdy spróbujesz; oczywiście musisz ich zabić w takim
przypadku”.
Fizyczne
i
seksualne
wykorzystywanie
niewolników było szeroko akceptowane i czynione otwarcie.
Niewolnice były regularnie gwałcone przez swoich panów i
oferowane jako smakołyki dla odwiedzających przyjaciół.
Fergus Bordewich w artykule opublikowanym w Wall Street
Journal napisał: „Chociaż zdecydowana większość „ludzkich
zasobów” firmy wyląduje na polach bawełny, wiele kobiet, w
szczególności atrakcyjnych Mulatek, zostało przeznaczonych
do prostytucji. W jednym z kilku listów, jak cytuje pan
Baptista, starszy wspólnik firmy sugeruje rzeczowo, że dwie
kobiety, które niedawno kupił, „wkrótce będą mogły zapłacić
za siebie, utrzymując burdel… dla wyłącznej korzyści
koncernu i jego sprzymierzonych agentów”.

Historie o ogromnym i bezdusznym okrucieństwie
popełnianym przez białych Amerykanów wobec ich czarnych
niewolników sprawiłyby, że skurczyłyby się z przerażenia z
powodu nieludzkiego okrucieństwa tego wszystkiego, ale
Amerykanie byli tak skutecznie przytłoczeni mitem i
ideologią, które uparcie upierają się, że ich kraj został

zbudowany na wartościach chrześcijańskich, na wolności i
prawach człowieka. Żydowsko-amerykańska kongresmenka
Michele
Bachman
wygłosiła
niewiarygodnie
głupie
twierdzenie, że niewolnictwo Czarnych nie jest takie złe,
ponieważ daje dzieciom możliwość dorastania w „środowisku
rodzinnym”, wygodnie ignorując fakty, że (1) separacja
rodzin była nieodłączną częścią proces niewolnictwa i (2)
niewolnicy nie mogli się żenić, więc potomstwo czarnych
kobiet było generalnie wynikiem gwałtu dokonanego przez
białych panów. Niezupełnie rodzinne środowisko, Michelle,
ale dzięki za wkład.

Amerykanie powiedzą wam, że 13. poprawka do Konstytucji
Stanów Zjednoczonych skierowała naród na nowy, moralnie
prawy kurs poprzez zakazanie niewolnictwa, ale to
twierdzenie jest fałszywe. Niewolnictwo nigdy nie zostało
zniesione w Ameryce. 13. Poprawka jasno stwierdza, że
niewolnictwo i przymusowa niewola są dozwolone „jako kara
za przestępstwa” i to mówi wszystko. Po tej poprawce
niewolnictwo trwało w Stanach Zjednoczonych tak jak
wcześniej, ale ze zmienioną strukturą. Wcześniej czarni, biali
i rdzenni Indianie byli własnością ich panów; po nowelizacji
byli wolnymi przestępcami, których karano za przestępstwa
– jedyną użyteczną różnicą była zmiana nazwiska.
Natychmiast po przyznaniu im „wolności”, ci sami ludzie
zostali aresztowani jako przestępcy i umieszczeni w nowym
narodowym systemie dzierżawy skazanych, gdzie byli
traktowani tak samo źle jak wcześniej. Natychmiast
uchwalono nowe prawa, które skutecznie kryminalizują
Murzynów i innych byłych niewolników i pozwalają na ich
ponowne wprowadzenie do niewoli. Te tak zwane
przestępstwa były często tak niejasno definiowane, że były
uniwersalne, podobnie jak ich kapryśne i arbitralne
egzekwowanie. Kradzież przedmiotu o wartości mniejszej niż
dolar groziła karą pięciu lat pozbawienia wolności. Dla
czarnych i byłych niewolników włóczęgostwo było
przestępstwem, podobnie jak „wędrowanie”. Patrzenie na
białą
kobietę
było
przestępstwem,
posiadanie
niewystarczających dowodów tożsamości lub dowodu
zatrudnienia skutkowało karą więzienia, podobnie jak
zadłużenie lub „chodzenie będąc czarnoskórym”. Dodatkowe
przestępstwa były fabrykowane prawie codziennie, aby
usprawiedliwić schwytanie czarnych – i wielu biednych – w

coś, co mogło stać się niewolnictwem na całe życie. Prawa
zezwalały policji na „łapanie bezczynnych Murzynów w
czasach niedoboru siły roboczej”, zapewniając pracodawcom
narzędzia prawne, aby uniemożliwić tym niewolniczym
robotnikom opuszczenie systemu.

Część trzecia z sześciu będzie zawierać: Kradzież
pracy i płacy
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Krótka historia pracy w USA

W
przeciwieństwie
do
większości
innych
krajów
uprzemysłowionych,
Stany
Zjednoczone
nigdy
nie
zaakceptowały koncepcji związków zawodowych. W
amerykańskich mediach zawsze opisywano i oczerniano je
jako rodzaj niebezpiecznego socjalizmu, który wyzyskiwałby
pracowników. Ale zawsze było prawdą, że to kapitalizm
wyzyskiwał robotników, a socjalizm próbował ich chronić.
Dzięki mediom większość dzisiejszych Amerykanów wciąż
ma to zrozumienie nie przystające do rzeczywistości. Prawdę
mówiąc, z analizy danych historycznych jasno wynika, że ani
rząd Stanów Zjednoczonych, ani jego korporacje nigdy nie

darzyły wielkim szacunkiem pracowników. Był krótki okres
po drugiej wojnie światowej, w którym oświecony interes
własny korporacji napędzany strachem wytworzył raczej
łagodny krajobraz pracy, ale był to tylko rodzaj iluzji, która
została rozwiana w latach 80., kiedy zarówno rząd, jak i
kapitał powróciły do pierwotnego stanu. Począwszy od lat
osiemdziesiątych, liczba pracowników przemysłowych
sektora prywatnego z jakimikolwiek związkami spadła o
około 70%, głównie z powodu surowego klimatu
kapitalistycznego i legislacyjnego. Większość amerykańskich
robotników wciąż chciała związków zawodowych, ale
antyzwiązkowy spisek był zbyt potężny.

Zarówno rząd Stanów Zjednoczonych, jak i korporacje
działały, aby infiltrować związki zawodowe skorumpowanymi
politykami i innymi urzędnikami, próbując zniszczyć je od
środka. Kiedy te próby nie powiodły się, a organizatorzy
pracy wykazywali oznaki powodzenia, byli albo po prostu
mordowani, albo wrabiani i skazywani za przestępstwa, a
często straceni. Rząd Stanów Zjednoczonych przez całą
swoją historię działał z absolutnym lekceważeniem prawa,
ilekroć prawo stało się niewygodne dla realizacji aktualnego
celu. Jednym z tych celów było zmiażdżenie robotników,
gdzie rząd często nie tylko fabrykował oskarżenia przeciwko
organizatorom związków zawodowych, ale skazywał ich na
podstawie praw, które nigdy nie istniały. W jednym słynnym
przypadku, organizatorzy związkowi próbujący stworzyć
związek górników w Pensylwanii zostali oskarżeni przez
państwo o morderstwo i spisek. Gdy te zarzuty się nie
utrzymały, organizatorów i kilkunastu członków związku
powieszono za „upór”.

W lutym 2015 r. Sam Mitriani napisał artykuł informacyjny
zatytułowany „Prawdziwa historia pochodzenia policji:
ochrona i służba panom społeczeństwa”,(1) który dokładnie
odzwierciedlał pochodzenie i zastosowania amerykańskiego
wymiaru sprawiedliwości. Oto krótkie zredagowane
podsumowanie jego komentarzy.

Ten liberalny sposób patrzenia na problem opiera się na
niezrozumieniu pochodzenia policji i tego, do czego została

stworzona. Policja nie została stworzona, aby chronić i służyć
ludności. Nie została stworzona, aby powstrzymać
przestępczość, przynajmniej nie tak, jak rozumie to
większość ludzi. I z pewnością nie została stworzona, aby
promować sprawiedliwość. Została stworzona, aby chronić
nową formę kapitalizmu pracy najemnej, która wyłoniła się
od połowy do końca XIX wieku przed zagrożeniem ze strony
potomstwa tego systemu - klasy robotniczej. Przed XIX
wiekiem nigdzie na świecie nie było sił policyjnych, które
moglibyśmy za takie uznać. Następnie, gdy miasta Północy
rosły i wypełniały się głównie imigranckimi robotnikami
najemnymi, fizycznie i społecznie oddzielonymi od klasy
rządzącej, bogata elita, która kierowała różnymi władzami
miejskimi, zatrudniła setki, a następnie tysiące uzbrojonych
mężczyzn, aby narzucić porządek w dzielnicach nowej klasy
robotniczej. Konflikty klasowe toczyły się pod koniec XIX
wieku w amerykańskich miastach, takich jak Chicago, które
doświadczyły poważnych strajków i zamieszek w latach
1867, 1877, 1886 i 1894. W każdym z tych przewrotów
policja atakowała strajkujących z niezwykłą przemocą. W
następstwie tych ruchów policja coraz bardziej przedstawiała
się jako cienka niebieska linia chroniąca cywilizację, przez
którą rozumieli elitarną burżuazyjną część cywilizacji, przed
nieporządkiem klasy robotniczej. Od tego czasu ta ideologia
była powielana i do dziś stanowi podstawę amerykańskiego
prawa i sprawiedliwości, co jest jednym z powodów, dla
których dyrektorzy korporacji są praktycznie uodpornieni na
ściganie nawet za najbardziej rażące przestępstwa, podczas
gdy niższe klasy będą cierpieć pięć lat w więzieniu za drobna
kradzież lub palenie marihuany.

Nigdy nie było sytuacji, w której policja wielkomiejska
neutralnie egzekwowała „prawo” – ani też nie było czasu,
kiedy samo prawo było neutralne. Przez cały XIX wiek na
Północy policja głównie aresztowała ludzi za niejasno
zdefiniowane
„przestępstwa”
nieuporządkowanego
zachowania i włóczęgostwa, co oznaczało, że mogli wziąć na
cel każdego, kogo postrzegali jako zagrożenie dla
„porządku”. Na Południu po wybuchu wojny wymuszali
supremację białych iw większości aresztowali Czarnych na
podstawie sfingowanych zarzutów, aby nakarmić skazanymi
istniejące systemy pracy. Przemoc dokonana przez policję i
jej moralne oddzielenie od patrolowanych nie były

konsekwencją brutalności jednostki l oficerów, ale polityki
starannie opracowanej, aby ukształtować policję w siłę,
która mogłaby użyć przemocy do radzenia sobie z
problemami społecznymi, które towarzyszyły rozwojowi
gospodarki opartej na pracy najemnej. Policja została
stworzona, by użyć przemocy, by pogodzić demokrację
wyborczą z kapitalizmem przemysłowym. Dziś są tylko jedną
z części systemu „ karnej sprawiedliwości”, która odgrywa tę
samą rolę. Ich podstawowym zadaniem jest wymuszanie
porządku wśród mających najwięcej powodów do niechęci do
systemu.

Jednym
z
najsłynniejszych
amerykańskich
liderów
związkowych był Walter Reuther z Auto Workers, którego
socjalistyczne poglądy były przekleństwem dla właścicieli
General Motors i innych producentów samochodów. W
pewnym momencie, podczas negocjacji o bezpieczeństwo
pracowników i płace pozwalające przeżyć, Reuther został
postrzelony i poważnie ranny w swoim domu. Po tym
wydarzeniu nastąpiły dwa kolejne zamachy a po nich bardzo
podejrzana katastrofa prywatnego samolotu, którym
podróżował.(2) (3) (4) Reuther przeżył to, ale w końcu
zginął w drugiej równie podejrzanej katastrofie prywatnego
samolotu. (5) W chwili pisania tego tekstu FBI nadal
odmawia ujawnienia setek stron dokumentów dotyczących
śmierci Reuthera. Oprócz umyślnych zabójstw i wrabiania,
rząd Stanów Zjednoczonych - jedyny w swoim rodzaju wśród
narodów - ma długą i brudną historię używania swojej armii
do tłumienia i brutalizowania własnych obywateli, ilekroć
wchodzili w konflikt z kapitalistami, którzy zawsze
kontrolowali Kongres i Biały Dom. Zgromadził również
historię
równie
plugawego
ustawodawstwa
zaprojektowanego w celu ochrony i zwiększenia zysków elity
korporacyjnej kosztem narodu. (6)

Ale jeśli spojrzymy dalej wstecz, możemy zobaczyć
fundamentalne postawy wobec obywateli nie należącymi do
elit, które były osadzone w DNA amerykańskiego kapitalisty
i rządu od pierwszych dni Republiki. Przed końcem XIX wieku
większość ludzi albo zajmowała się rolnictwem, posiadała
mały sklep, albo prawdopodobnie zajmowała się rzemiosłem,
takim jak stolarstwo, kowalstwo lub krawiectwo, reszta żyła

z pracy dorywczej i pracy tymczasowej. W tym czasie
nastąpiła masowa zmiana społeczna, kiedy w końcu
zapanowało uprzemysłowienie, a duży odsetek ludności
migrował do obszarów miejskich w poszukiwaniu
zatrudnienia, a tym samym zmieniał się z niezależnych
rolników i właścicieli mikroprzedsiębiorstw na zależnych
pracowników pełnoetatowych. W tym kontekście, w
umysłach zarówno kapitalistów, jak i przywódców
rządowych, ci robotnicy i ich pragnienie znośnych zarobków
byli wrogami postępu. W tym okresie robotnicy prawie
nieustannie i powszechnie potępiali swoje wirtualne
niewolnictwo płacowe i brak bezpieczeństwa pracy, podczas
gdy rząd równie powszechnie i bardzo bezdusznie zatrudniał
wojsko, aby zapewnić bezpieczeństwo nie robotnikom, ale
zyski kapitalizmu.

Od końca XIX wieku armia amerykańska była jednym z
głównych narzędzi tłumienia robotników. W Chicago w 1894
roku oddziały amerykańskie położyły kres strajkowi
pracowników kolei, otwierając ogień i zabijając dziesiątki
robotników. (7) (8) (9) Górnictwo w Stanach Zjednoczonych
przez wieki było niezwykle niebezpiecznym zajęciem, tak jak
jest do dziś, a strajki górników były szczególnie powszechne.
W 1914 roku oddziały amerykańskie otworzyły ogień do
grupy strajkujących pracowników kopalni w Kolorado,
ponownie kończąc strajk przez zabicie strajkujących.(10)
(11) Nieco później osoby próbujące zorganizować związek
zawodowy w kopalni węgla kamiennego w Pensylwanii
zostały zastrzelone przez kierownictwo firmy, które w
krótkim procesie zostało uniewinnione (11). Nawet policja
nie była wolna od niebezpieczeństwa; w 1919 roku strajk
policji w Bostonie został zakończony, kiedy wezwano wojsko
do brutalnego zakończenia strajku, a wielu policjantów
zginęło.(12) (13) W tym samym roku organizator strajku w
Waszyngtonie
został
schwytany,
torturowany,
wykastrowany, a następnie zlinczowany.(14)

Wojsko też nie było wolne od niebezpieczeństwa. W 1932 r.,
gdy Wielki Kryzys stał się poważny, prawie 50000 weteranów
I wojny światowej pomaszerowało do Waszyngtonu, aby
poprosić rząd o wypłatę za kilka lat wcześniej obiecanych
625 dolarów premii. Żołnierze, w większości z rodzinami,

rozbili obóz na płaskim terenie w pobliżu stolicy, aby
wzbudzić współczucie dla ich trudnej sytuacji, ale
współczucie nie nadchodziło. Zamiast tego ówczesny
prezydent Hoover wysłał policję, co spowodowało
brutalność, przemoc i sporo zgonów. Kiedy to się nie
powiodło, Hoover wysłał aktywne wojsko, by rozproszyć
„dysydentów”, którzy nie sprawiali rządowi żadnych
kłopotów, a jedynie zakłopotanie. Wojsko, dowodzone przez
wielkiego generała Douglasa MacArthura i wspomagane
przez
ówczesnego
majora
Dwighta
Eisenhowera
(późniejszego prezydenta USA) i patologicznie znanego
George'a S. Pattona, szturmowało obóz, strzelając do
weteranów i zalewając obóz gazem łzawiącym, raniąc kilka
tysięcy i zabijając kilka noworodków. (17) MacArthur był tak
zdeterminowany, by rozproszyć swoich byłych żołnierzy, że
kontynuował atak nawet po otrzymaniu od prezydenta
rozkazu zaprzestania. Weterani zostali rozproszeni i
pozostawieni z pustymi rękami.

W latach dwudziestych kapitaliści amerykańscy i rząd
opracowali
już
ogólnokrajowe
plany
kontrolowania
robotników i ich żądań płacowych, tworząc grupy zadaniowe,
których celem było zidentyfikowanie i sabotowanie
wszystkich organizatorów związków i krytyków kapitalizmu i
rządu. Wielu zostało uwięzionych bez postawienia zarzutów
i bez dostępu do radcy prawnego. Siły zbrojne również
poprawiły swoją wydajność, w wielu przypadkach używając
bombowców do atakowania strajkujących robotników z
powietrza. W jednym dużym strajku górników w Zachodniej
Wirginii w 1921 r. kilka tysięcy żołnierzy prowadziło wojnę
strzelecką z około 5000 strajkującymi górnikami. (18) Kiedy
wyraźne zwycięstwo wydawało się nieosiągalne, rząd USA
wysłał jeszcze tysiące żołnierzy i oprócz bombowców i
samolotów myśliwskich użył jednostki broni chemicznej.
Kiedy strajkujący ostatecznie poddali się, ocalałych
oskarżono o zdradę stanu i uwięziono.(19) (20) W 1930
roku w Kalifornii pobito i aresztowano setki robotników
rolnych za próby tworzenia związków zawodowych i skazano
za „kryminalny socjalizm”(21) (22). Istnieje wiele dziesiątek
przykładów obejmujących wiele dziesięcioleci, kiedy wojsko
amerykańskie brutalnie kończy strajki robotnicze poprzez
zabijanie strajkujących.

Nie tylko wojsko USA było zaangażowane w te okrucieństwa.
Wiele wielkich korporacji tworzyło własne stałe armie, które
miały być użyte przeciwko strajkującym robotnikom, a John
Rockefeller był jednym z najgorszych, ale w żadnym
wypadku nie jedynym przykładem. W 1927 roku jego
prywatna armia zmasakrowała górników w jednej z jego
kopalni w Kolorado przy użyciu karabinów maszynowych.
(23) (24) (25 Dwa lata później w Karolinie Północnej kolejne
grupy strajkujących robotników tekstylnych wpadły w
zasadzkę i zamordowano ich.(26) Kilka lat później w
Południowej Karolinie ponad 500 000 robotników
strajkowało. Ich strajk został tak brutalnie stłumiony
zarówno przez amerykańskie siły zbrojne, jak i prywatne
armie, że nikt nie odważył się próbować utworzyć związku
przez kolejne dwadzieścia lat. (27) (28) (29) W 1935 roku
strajkujący robotnicy elektrycy w fabryce w Toledo w stanie
Ohio zostali masowo zaatakowani i zabici przez ponad 1300
żołnierzy amerykańskich, w tym osiem batalionów strzelców
i trzy bataliony karabinów maszynowych(30) (31). Rok
wcześniej policja w San Francisco zastrzeliła wielu
robotników portowych podczas strajku - strzelaniny były tak
skandaliczne, że sprowokowały strajk generalny w całym
regionie San Francisco-Oakland (32) (33). Media już
odgrywały swoją rolę, twierdząc, że „komunistyczni
agitatorzy przejęli kontrolę nad miastem”.

Zdjęcie z 1914 roku, udostępnione przez Bibliotekę Publiczną
w Denver, Western History Collection, przedstawia pogrzeb
Louisa Tikasa z tysiącami kolegów górników towarzyszących
jego ciału. Gazetowe relacje z tamtych czasów mówią, że
kondukt pogrzebowy miał "kilka mil długości".

Jedno szczególnie niesławne wydarzenie, znane jako
masakra w Ludlow, dotyczyło strajku górników przeciwko
nieludzkiemu traktowaniu przez właścicieli z rodziny
Rockefellerów - jednego z najbardziej brutalnych ataków na
robotników w historii pracy w Ameryce Północnej (34) (35)
(36) (37) (38) (39) (40). Na przykład robotnicy byli
zmuszani do pracy w niezwykle trudnych i niebezpiecznych
warunkach, gdzie śmiertelność była bardzo wysoka, a płace
niskie. Ponadto pracownikom płacono nie gotówką, lecz
papierowymi kartami, które można było wydać tylko w
należącym do firmy sklepie, który miał bardzo wysokie ceny.
Robotnikom górniczym udało się zorganizować związek
zawodowy, który następnie próbował wprowadzić przepisy
bezpieczeństwa i podniósł płace realnymi pieniędzmi. Te
problemy z bezpieczeństwem i płacą istniały już w

amerykańskim przemyśle od wielu dziesięcioleci, ale elity
przemysłowe i rząd już wtedy były mocno zjednoczone
przeciwko robotnikom i biednym.

W tym przypadku napięcia osiągnęły szczyt, gdy
organizatorzy związkowi zostali zabici przez kierowników
kopalń, co doprowadziło do powszechnego strajku
generalnego przeciwko górniczym interesom Rockefellera i
instalacji
związku
zawodowego.
Rockefeller,
który
kontrolował większość regionu poprzez swoje kopalnie, był
oburzony żądaniami związku i eksmitował wszystkich
górników z ich firmowych domów, pozostawiając ich i ich
rodziny bez dachu nad głową na dzikim terenie w środku
ostrej zimy, co rozpoczęło siedmiomiesięczny program
nieustannej brutalności i represji. Rockefellerowie - podobnie
jak wiele innych wielkich korporacji amerykańskich w
tamtych czasach - zajęli zdumiewająco agresywną postawę
wobec strajkujących robotników, zatrudniając setki
uzbrojonych bandytów do nękania, bicia i zabijania.
Rockefeller zdobył samochody pancerne z karabinami
maszynowymi, aby przejechać przez obszary namiotowe, w
których obozowali górnicy, i ostrzeliwać namioty z broni
palnej, zabijając wielu robotników i ich dzieci. Członkowie i
organizatorzy związkowi zostali porwani i pobici. Kiedy
prywatna armia okazała się niewystarczająca do zniszczenia
woli strajkujących, Rockefeller zaaranżował wysłanie przez
rząd Gwardii Narodowej, która kontynuowała tę samą
wojowniczą i brutalną politykę. Ostatecznie rząd nakazał
Gwardii Narodowej opróżnić obozy górników, co zrobili,
wkraczając do obozów z ogromną siłą ognia i ostrzeliwując
obóz w bitwie, która trwała prawie 14 godzin.

Zdjęcie z 1914 r. udostępnione przez Bibliotekę Publiczną w
Denver, Kolekcja Historii Zachodu, przedstawia dzieci i
niektórych dorosłych pozujących do zdjęcia w obozie
Ludlow w południowo-środkowym Kolorado.
Dwie kobiety i 11 dzieci zginęło w pożarze obozu podczas
walki pomiędzy Gwardią Narodową Kolorado a
strajkującymi górnikami.

Jeden z górników zbliżył się do kwatery głównej Gwardii
Narodowej, aby spróbować wynegocjować rozejm, ale został
pobity i obsypany kulami. Tej nocy Gwardziści weszli do

obozowiska i podpalili kilka namiotów, paląc żywcem wiele
kobiet i dzieci oraz zabijając wielu innych próbujących uciec.
Gdy rozeszły się wieści o tej masakrze, robotnicy w całych
Stanach Zjednoczonych rozpoczęli strajk ogólnokrajowy, ale
w końcu siła pieniądza i okrutna brutalność rządu Stanów
Zjednoczonych przeważyły, a robotnicy ponieśli całkowite
fiasko. Nikt nigdy nie został oskarżony o morderstwa lub inne
przestępstwa.

Rockefeller nie był jedynym elitarnym kapitalistą, który miał
własną prywatną armię (41) do zajmowania się swoimi
robotnikami. Cyrus Eaton, który był właścicielem Republic
Steel Company, zasługuje na szczególną uwagę, nawet w
kraju zdominowanym przez bezwzględnych zbrodniczych
kapitalistów, ze względu na swoją tendencję do strzelania i
zabijania każdego, kto próbuje utworzyć związek zawodowy.
Jego firma utrzymywała arsenał broni, który obejmował siłę
ognia klasy wojskowej, gaz łzawiący i inną broń. Podczas
jednego strajku, kiedy policja okazała się niezdolna do
rozproszenia
strajkujących
poprzez
wielokrotne
aresztowania, armia Eatona wkroczyła z bronią, gazem
łzawiącym i pałkami, pozostawiając wielu pracowników
zabitych i rannych, wielu z nich zostało postrzelonych w
plecy(42) (43) (44). Wspomniałem wcześniej o śmierci
Waltera Reuthera z Robotników Samochodowych, ale jego
poprzednie życie było podobne do jego końca, kiedy w
jednym przypadku on i jego pracownicy zostali dotkliwie
pobici przez prywatne wojsko koncernu samochodowego
Ford (45) (46). Carnegie i inne bogate amerykańskie,
elitarne rodziny przemysłowe stosowały podobny modus
operandi (47) (48).

Represje w USA zawsze miały inny smak niż w innych
krajach. W Ameryce każda korporacja mająca ucho rządu
mogła liczyć na pomoc wojska Stanów Zjednoczonych we
wspieraniu ich drapieżnych nieludzkich praktyk, ale mogła
również utworzyć własne prywatne wojsko, które działałoby
z niemal całkowitym immunitetem w kontaktach z biednymi
pracującymi. W przypadku firm bez armii istniała trzecia
opcja - tym niesławnym źródłem brutalności wobec
nieszczęśliwych
pracowników
była
Agencja
Detektywistyczna Pinkertona, która u szczytu swojej potęgi

była największą prywatną agencją śledczą na świecie,
zatrudniającą
więcej
mężczyzn,
niż
sama
armia
amerykańska. W tym okresie korporacje zatrudniały agencję
Pinkertona (49) (50) (51) do infiltrowania związków,
zastraszania robotników i konfrontowania strajkujących z
przemocą w stylu wojskowym. Ta firma była gorzko
znienawidzona przez prawie wszystkich, którzy nie byli
głównym
przemysłowcem.
Burmistrz
jednego
z
amerykańskich miast opisuje Pinkertona w następujący
sposób: „Są hordą rzezimieszków, złodziei i morderców,
zatrudniani przez pozbawiony skrupułów kapitał dla
uciskania uczciwej pracy”.

Problemy z niskimi zarobkami, niewystarczającym lub
nieistniejącym bezpieczeństwem pracowników, długimi
godzinami pracy, brakiem opieki medycznej - zwłaszcza w
przypadku urazów związanych z pracą - narastały do 1945
roku. Podczas II wojny światowej płace w USA zostały
zamrożone, podczas gdy korporacyjne zyski osiągnęły
niezwykle wysokie poziomy, co wywołało silną gorycz i
niechęć wśród robotników przemysłowych. W ciągu tego 5letniego okresu – kiedy strajki zostały zakazane z powodu
wysiłku wojennego – Stany Zjednoczone doświadczyły
ponad 14 000 strajków, w których uczestniczyło prawie
siedem milionów pracowników, głównie w przemyśle
wydobywczym, stalowym i samochodowym. Zwykle
prezydent Roosevelt wzywał wojsko do siłowego stłumienia
tych powstań.

Te problemy pracownicze nasiliły się po wojnie, kiedy
zniesiono zamrożone płace i wojenne zakazy strajków.
Pierwsze sześć miesięcy 1946 roku było okresem, który
Departament Pracy USA nazywa obecnie „najbardziej
skoncentrowanym okresem konfliktów pracowniczych w
historii kraju”, (52) (53) (54) kiedy to praktycznie cała siła
robocza w kraju w końcu zbuntowała się przeciwko dekadom
brutalności i niesprawiedliwości. Amerykańscy robotnicy en
masse i totalnie, przepełnieni wściekłością i frustracją
wywołaną przez system nędzy, w końcu osiągnęli punkt, w
którym byli otwarcie niechętni do niewolnictwa w
niebezpiecznych i niskopłatnych zawodach, podczas gdy
korporacje i ich elity świętowały bezprecedensowe i

stratosferyczne zyski. W styczniu tego roku 200 000
robotników elektrycznych ogłosiło strajk, następnie 100 000
pakowaczy mięsa, a kilka dni później prawie milion hutników
zorganizowało największy strajk w historii Stanów
Zjednoczonych. Szybko po tym nastąpiło kilkaset tysięcy
górników strajkujących i zakłócających dostawy energii
elektrycznej dla dużej części kraju, a zaraz po nich setki
tysięcy pracowników przemysłu naftowego i kolejowego.
Rząd Stanów Zjednoczonych, wierny swoim korzeniom,
wykorzystał wojsko do przejęcia kontroli nad wszystkimi
tymi zakładami przemysłowymi, a prezydent Truman
publicznie
zagroził
powieszeniem
strajkujących
robotników,(55) (56) (57) których nazwał zdrajcami i dla
których zaproponował surowe sankcje karne. To w tym
środowisku bezprecedensowych niepokojów społecznych
Walter Reuther w końcu spotkał swój koniec.

Potem, i to niemal nagle, klimat się zmienił, głównie z
powodu bardzo realnego strachu elit przed drugą
amerykańską rewolucją. Okoliczności oburzenia i buntu były
tak powszechne, że szybko stworzyły społeczeństwo tak
niestabilne, że stało się niezdolne do rządzenia, z narodem
pogrążonym w anarchii i stojącym w obliczu nieuchronnego
upadku gospodarczego. To właśnie wymusiło rewizję umowy
społecznej z nowymi normami, które obejmowały płacę
minimalną i regularny tydzień pracy wraz z regularnymi i
rosnącymi płacami oraz oczekiwaniem być może stałego
zatrudnienia. Ostatecznie dodano urlopy, opiekę zdrowotną
i inne świadczenia. To była ta nowa umowa społeczna
zapewniająca stabilność pracy, podnoszenie płac realnych i
zmniejszanie dysproporcji dochodów, która doprowadziła do
lepszych wyników gospodarczych, jakich doświadczały Stany
Zjednoczone przez prawie czterdzieści lat. To właśnie ta
zwiększona spójność pracy i równość płac spowodowała
ogromną poprawę płac, warunków pracy i równości
społecznej, która pozwoliła nawet pracownikom fabrycznym,
po raz pierwszy w historii, posiadać domy, samochody,
łodzie i brać regularne wakacje.

Co być może nawet ważniejsze, ta ogromna korekta w
umowie społecznej i podwyżka płac po raz pierwszy w historii
Ameryki spowodowały powszechny dostęp do szkolnictwa

wyższego dla dzieci z klasy średniej, a nawet niższej,
ponieważ amerykańskie rodziny z płacą wystarczającą na
utrzymanie z pracy mogły pozwolić sobie na porzucenie
skromnych dochodów z pracy dzieci i pozostawienie ich w
szkole. Ludzie zostali wypełnieni nagle nieograniczonymi
oczekiwaniami na przyszłość, ponieważ to fundamentalnie
socjalistyczne podejście stworzyło kwitnącą amerykańską
gospodarkę, jednocześnie połączoną z przekształcającym się
rozwojem technologicznym. To właśnie te dzieci urodzone
podczas i po II wojnie światowej były pierwszym pokoleniem
Amerykanów, które dorastało w atmosferze nadziei. To
właśnie w tym kontekście po raz pierwszy w historii Ameryki
pojawiły się wyniki sondaży, w których obywatele zgłaszali
rosnącą nadzieję na przyszłość i oczekiwali, że życie ich
dzieci będzie lepsze niż ich własne. Żadne z tych nastrojów
nie istniały na jakąkolwiek skalę przed tą quasi-rewolucją.
Dopiero powszechna i prawie niekontrolowana rewolta
robotnicza oraz prawdziwy strach przed powszechnym i
totalnym powstaniem publicznym spowodowały te masowe
zmiany społeczne, które doprowadziły do powstania
amerykańskiej klasy średniej. Wszystko to było wynikiem
krótkiej
transformacji
Ameryki
z
brutalnego
"wolnorynkowego" społeczeństwa kapitalistycznego w
socjalistyczną demokrację. Ale to nie trwało długo.

W typowo amerykańskim stylu, zmuszone do porzucenia
swoich grzechów, elity nie tylko przypisały sobie zasługi za
nowy nadmiar cnót judeochrześcijańskich, ale zaczęły
propagować kolejny mit historyczny, a Amerykę nagle
przedefiniowano jako kraj możliwości, a tym samym urodził
się amerykański sen. To była cała propaganda. Amerykańscy
robotnicy szybko przeszli od bycia jednymi z najbardziej
maltretowanych i brutalizowanych robotników na świecie do
tych, dla których życie nagle zawierało coś więcej niż
beznadziejność i harówkę, a machina propagandowa,
kierowana przez Hollywood, natychmiast weszła na wyższy
bieg, by przekonać Amerykanów, że zawsze tak było dobrze i coraz lepiej. I na tym nie poprzestali. Sen rozwijał
się z roku na rok, szybko pozostawiając za sobą myśli o
wartościowej, ale nudnej, regularnej pracy, która została
zastąpiona marzeniami o bogactwie i sukcesie, które nie były
możliwe w żadnym innym kraju. I oczywiście, elitarni
kapitaliści byli zajęci spiskowaniem, aby uwolnić tę nową

klasę średnią od wszystkich jej pieniędzy poprzez
promowanie konsumpcjonizmu i „standardu życia”, mocno
zakorzeniając społeczeństwo konsumpcyjne jako sposób
życia. Wszystko to było mistyfikacją wygenerowaną przez
masową kampanię propagandową żerującą na łatwowiernej
opinii publicznej, aby zastąpić rewolucyjną urazę wobec elit
fałszywą nadzieją na fikcyjną przyszłość.

Ta „złota era pracy” - nowa umowa społeczna i towarzysząca
jej propaganda - były nie tylko mistyfikacją i mitem, ale
także jedynie chwilową dywersją, podczas gdy elity
przegrupowały się i odbudowały swoją polityczną i militarną
siłę, która służyła im tak dobrze przez wiele poprzednich
dekad. Elity i ich tajny rząd nigdy nie były zadowolone z
poświęceń finansowych, jakich dokonali dzieląc się
pieniędzmi z obywatelami amerykańskimi, a taka sytuacja
nigdy nie mogła trwać. Wielu autorów i historyków zgadza
się dzisiaj, że istnieje plan operacyjny wypatroszenia
amerykańskiej klasy średniej. Ich konkluzja jest słuszna, ale
wielu nie zauważa zasadniczego smaczku, który polega na
tym, że górny 1% nie kradnie pieniędzy dzisiejszej klasie
średniej; raczej odzyskują to, co zawsze do nich należało.
Ich hojność w dzieleniu się bogactwem z obywatelami, a tym
samym tworzenie amerykańskiej klasy średniej, była
anomalią, którą siłą narzucono im, którą teraz odwracają,
odzyskując całe bogactwo wciąż znajdujące się w klasach
średnich i niższych. Mówiąc prościej - chcą zwrotu pieniędzy.
Plany położenia kresu całemu chłopskiemu szczęściu i
ufności w przyszłość oraz splądrowania wszystkich tych
rachunków bankowych klasy średniej, zostały poczynione już
w latach siedemdziesiątych i z nawiązką wprowadzone w
życie, gdy amerykański FED zaprojektował okrutną recesję
w początku lat 80-tych. I to był początek końca. Kryzys
finansowy z 2008 r., również zaplanowany przez FED, był
środkiem tego procesu. Koniec jeszcze przed nami, a
kradzież płac jest jedną z metod jego przyspieszenia.

Potem mieliśmy Paula Krugmana, w artykule w NYT 2 marca
2015 roku:

„Potem jest historia. Okazuje się, że społeczeństwo klasy
średniej, które kiedyś tworzyliśmy, nie ewoluowało w wyniku
bezosobowych sił rynkowych – zostało stworzone przez
działania polityczne i to w krótkim czasie. Ameryka wciąż
była bardzo zróżnicowanym społeczeństwem w 1940 r., ale
do 1950 r. uległo przekształceniu w wyniku dramatycznego
zmniejszenia nierówności dochodowych, które ekonomiści
Claudia Goldin i Robert Margo nazwali Wielkim Uciskiem. Jak
to się stało? Częścią odpowiedzi jest bezpośrednia
interwencja rządu, zwłaszcza podczas II wojny światowej,
kiedy
to
rządowe
władze
ustalające
płace
były
wykorzystywane do zmniejszania różnic między najlepiej i
najgorzej opłacanymi. Częścią tego z pewnością był
gwałtowny wzrost uzwiązkowienia. Częścią tego była
gospodarka pełnego zatrudnienia lat wojny, która stworzyła
bardzo silny popyt na pracowników i umożliwiła im
poszukiwanie wyższych płac. Ważne jest jednak to, że Wielki
Ucisk nie zniknął zaraz po zakończeniu wojny. Zamiast tego,
pełne zatrudnienie i polityka prorobotnicza zmieniły normy
płac, a silna klasa średnia przetrwała ponad pokolenie.
Ponadto, dziesięciolecia po wojnie również były naznaczone
bezprecedensowym wzrostem gospodarczym." (58)

To zdumiewające, że Krugman był takim ignorantem na
temat historii gospodarczej swojego kraju. Nie tylko myli się
w swoich faktach, ale jego rozumienie wydarzeń wydaje się
być w najlepszym razie przed okresem dojrzewania, potem
kończy trywializując głupim komentarzem jedno z
najważniejszych wydarzeń gospodarczych w historii
Ameryki: „A dziesięciolecia po wojnie cechowały się również
bezprecedensowym wzrostem gospodarczym”.

James Petras klasyfikuje tym razem jako Wielką
Transformację (59), kiedy rząd Stanów Zjednoczonych,
FED, bankierzy i wielkie korporacje międzynarodowe przyjęli
swój niepokojący ideologiczny zwrot w kierunku skrajnej
prawicy. Jak zobaczycie nieco później, wtedy siła robocza
stała się dyspozycyjna, a umowa społeczna między
pracodawcą a pracownikiem została ostatecznie zerwana
wraz ze wszystkimi pretensjami do lojalności, ale to
zniszczenie umowy społecznej nie było wynikiem recesji.
Zamiast tego zamiarem celowo zaprojektowanej recesji

Volckera było ułatwienie jednostronnego przeredagowania
kontraktu. Ważne jest, aby zrozumieć, że poważne kurczenie
się gospodarki w 1983 roku nie było przypadkową katastrofą
wynikającą z tajemniczych sił rynkowych; zostało celowo
zaprojektowane i wykonane przez elity, amerykański FED i
żydowskich europejskich bankierów, którzy są właścicielami
FED. Paul Volcker, jako przewodniczący FED i działając
zgodnie z instrukcjami, doprowadził do jeszcze jednej
gwałtownej recesji, której celem jest przepisanie całego
krajobrazu finansowego i korporacyjnego, a także
zniszczenie umowy społecznej, która istniała od czterdziestu
lat.(60) (61) (62) (63)

Plany zniszczenia powojennej umowy społecznej i
rekonfiguracji krajobrazu gospodarczego powstawały i były
realizowane niemal natychmiast po spisaniu umowy.
Ekonomista Edwin Dickens przeanalizował zapisy posiedzeń
Komitetu Otwartego Rynku FED od lat pięćdziesiątych do
chwili obecnej, a jego analiza dowodzi, że działania FED były
konsekwentnie ukierunkowane przede wszystkim na
korzyści dla najbogatszego 1% poprzez tworzenie
warunków, aby pracownicy byli bardziej niepewni, a tym
samym bardziej skłonni do zgody pod względem płac i
warunków pracy. Zidentyfikował powtarzające się sytuacje,
w których FED celowo ograniczał podaż pieniądza i kredyt
bezpośrednio przed wygaśnięciem głównych kontraktów
związkowych, mając na celu obniżenie płac i świadczeń
podczas zbliżających się negocjacji. John Maynard Keynes
ostrzegał świat przed FED i innymi prywatnymi bankami
centralnymi, pisząc, że „celem ograniczenia kredytu jest
odebranie
pracodawcom
środków
finansowych
na
zatrudnienie siły roboczej na obecnym poziomie płac i cen…
rosnące bezrobocie, dopóki robotnicy nie będą gotowi
zaakceptować koniecznej redukcji płac pieniężnych pod
presją twardych faktów”. Innymi słowy - wojna klasowa.
Wbrew propagandzie i powszechnemu przekonaniu, polityka
FED nigdy nie była kwestią dyscypliny monetarnej, ale
dyscypliny klasowej poprzez kontrolę pracy. Powinno być
oczywiste, że FED realizująca politykę utrzymania pełnego
zatrudnienia byłaby autodestrukcyjna, ponieważ służyłaby
jedynie tworzeniu konfliktu klasowego między kapitałem a
pracą, przynajmniej w drapieżnym stylu amerykańskiego
kapitalizmu.
„Rezerwa
Federalna
służy
potrzebom

potężnych. Jej rolą jest ochrona kapitału przed interesami
pracowników. Aby utrzymać dyscyplinę pracy, Zarządowi
Rezerwy Federalnej powierzono zadanie utrzymania
poziomu bezrobocia na tyle wysokiego, aby zatrzymać
bojących się utraty pracy”.

Po nominacji na prezesa Rezerwy Federalnej Volcker ogłosił
determinację, by przełamać inflację, ale jego prawdziwą
determinacją było trwałe zerwanie z robotnikami. Volcker
dosłownie rozpoczął wojnę klasową z i niższymi i średnimi
klasamipracującym Ameryki, całkowicie zamierzając przelać
krew. Jego wypowiedzi na temat walki z inflacją – którą sam
FED spowodował, ale za którą teraz obwiniano robotników –
były propagandą, której celem było tylko uciszenie mas i
utrzymywanie ich w nieświadomości o okrutnym ataku, który
planował przeciwko nim. Jego pierwszym działaniem było
zaostrzenie podaży pieniądza do takiego stopnia, że
natychmiast pogrążył kraj w najgorsze spowolnienie
gospodarcze od czasu Wielkiego Kryzysu, a ustępował
dopiero wtedy, gdy cały system finansowy Stanów
Zjednoczonych był zagrożony. Podczas całego tego
upuszczania krwi, jedynym obiektem zainteresowania
Volckera wydawały się warunki żądań umowy o pracę i
rozliczenia. Jego jedynym postanowieniem było to, że płace
spadną, powtarzając wielokrotnie, że „Poziom życia
przeciętnego Amerykanina musi się obniżyć” (65) (66) (67).
Korporacyjne elity – 1% czołowych właścicieli i bankierzy –
coraz bardziej fikcyjnie obarczały winą płace krajowe, ale
kierowała nimi tylko chciwość z pamięci o nieuczciwych
zyskach z przeszłości. Business Week nieumyślnie
zidentyfikował wojenny charakter działań Volckera, gdy
stwierdził w artykule wstępnym: „Niektórzy ludzie będą mieli
do czynienia z mniejszą ilością. Jednak dla wielu
Amerykanów będzie to trudna do przełknięcia pigułka –
pomysł pogodzenia się z niższym poziomem konsumpcji,
podczas gdy wielki biznes może mieć więcej”(68). I to była
cała historia.

Michael Mussa, dyrektor departamentu badań MFW, wysoko
ocenił podejście Volckera, pisząc: „Rezerwa Federalna
musiała pokazać, że w obliczu bolesnego wyboru między
utrzymaniem ścisłej polityki pieniężnej w celu zwalczania

inflacji a złagodzeniem polityki pieniężnej w celu zwalczania
recesji zdecydować się na walkę z inflacją. Innymi słowy, aby
ustalić swoją wiarygodność, Rezerwa Federalna musiała
zademonstrować chęć przelewania krwi, dużej ilości krwi
innych ludzi” (69). I rozlewał „krew innych ludzi”, on to robił.
Zanim plan Volckery został ukończony, zniknęły miliony
miejsc pracy w przemyśle, płace spadły o 30% lub więcej, a
przemysłowy Środkowy Zachód nigdy się nie odbudował.
Kolejną strzałą w jego kołczanie była deregulacja, mająca na
celu dalsze obniżenie płac i złamanie kręgosłupa
amerykańskiej siły roboczej. Jak napisał jeden z
felietonistów: „Co ciekawe, zamierzony wróg tej wojny –
robotnicy – nie został wymieniony w tym wspomnieniu,
podobnie
jak
szkody
uboczne
dla
rolników
i
latynoamerykanów. Ale co zrobili robotnicy, aby państwo
traktowało ich jak wrogów? Czy ci ludzie byli winni jakiegoś
złego czynu, ponieważ chcieli czegoś więcej niż grosza?
Kiedy Obama zauważył w niedawnym przemówieniu, że „od
końca lat 70. umowa społeczna zaczęła się rozpadać”, był w
pełni świadomy przyczyn, ale postanowił ich nie podawać.

Był kiedyś w USA zabawny serial animowany zatytułowany
„Czarnoksiężnik z Id”, w którym w jednym z odcinków kilku
biednych chłopów zaczepiało króla, by zapytać: „Myśleliśmy,
że wypowiedziałeś wojnę ubóstwu”, na co król odpowiedział:
tak zrobiłem". Chłopi następnie zapytali: „Dlaczego nadal
jesteśmy biedni?”, na co król odpowiedział: „Bo
przegraliście”. A to doskonale odzwierciedla początek
Wielkiej Transformacji Volckera. I podczas gdy proletariat
lizał swoje rany i rozważał swoją nadchodzącą biedę,
amerykańska burżuazja - górny 1% - równie skutecznie
odniosła
sukces
w
ponownym
zastosowaniu
tych
skradzionych zarobków do bardziej użytecznych celów. To
dlatego górny 1% przechwycił praktycznie wszystkie zyski
od tego czasu, a pensje kadry kierowniczej wzrosły z
dziesięciokrotnie wyższego niż przeciętny pracownik do
kilkuset razy wyższego poziomu. Dyrektorzy generalni,
którzy kiedyś zarabiali 300000 dolarów rocznie, teraz
zarabiali 20 milionów dolarów, często nagradzani bardziej za
niekompetencję niż umiejętności. W tym, co powinno być
oszałamiającym potępieniem amerykańskiego kapitalizmu,
badanie przeprowadzone przez Michaela Jensena z Harvard’s
Graduate School of Business wykazało, że 95% wszystkich

kontraktów dyrektorów generalnych zapewniało ogromne
odprawy nawet dla dyrektorów winnych oszustwa lub
defraudacji (70). W jednym typowym przypadku, po
ogłoszeniu, że pod jego kierownictwem Merrill Lynch stracił
8 miliardów dolarów w jednym kwartale, Stanley O’Neal
został „odprawiony” ponad 160 milionami dolarów w
akcjach, opcjach i innych świadczeniach emerytalnych (71).
A Warren Buffett powiedział swoim udziałowcom:
„Zwolnienie z pracy może przynieść szczególnie hojną
wypłatę dla dyrektora generalnego. Rzeczywiście, może on
»zarobić« więcej w ciągu jednego dnia, sprzątając swoje
biurko, niż amerykański pracownik zarabia przez całe życie
sprzątania toalet. Zapomnij o starej maksymie mówiącej o
tym, że nic nie udaje się tak jak sukces: dzisiaj w kadrze
kierowniczej obowiązuje zasada, że nic nie kończy się tak jak
porażka”.(72)

Do późnych lat 70. Amerykanie żyli lepiej, a ich komfort i
bezpieczeństwo finansowe znacznie wzrosły, a dochody
rodzin podwoiły się lub potroiły od rewolucyjnego
zamieszania w 1946 roku. Potem, dzięki amerykańskiemu
FED oraz jego przyjaciołom i właścicielom, impreza się
skończyła. Płace spadły, dochody gospodarstw domowych
spadły, dobrobyt powoli wyparował, a zarówno amerykańska
klasa średnia, jak i amerykański sen były na drodze do
zagłady. Niewielu zdawało sobie wówczas sprawę, że recesja
Volckera nie była tymczasową anomalią, jak wyglądały na
inne recesje, lecz ciągłym atakiem. John Kennedy słynął z
powiedzenia, że przypływ unosi wszystkie łodzie, ale jak ktoś
napisał, tym razem „coraz więcej łodzi jest przykutych do
dna”. I to się sprawdziło. Od tego czasu wydajność wyraźnie
wzrosła, a płace pozostawały w stagnacji, a nawet spadały.
Dobre miejsca pracy coraz częściej wydawało się, że zostały
zastąpione przez niskopłatne zatrudnienie. Świadczenia
zostały drastycznie zredukowane, a zatrudnienie stało się
znacznie mniej bezpieczne. Zaczęło się od zniszczenia siły
roboczej i deregulacji, kontynuowane było przez globalizację
i outsourcing, a następnie przeszło do finansjalizacji i tego,
co nazywamy „walmartyzacją” i ekonomią Task Rabbit –
zastąpienie dobrze płatnego pełnoetatowego zatrudnienia
ubóstwem w niepełnym wymiarze godzin. Na początku lat
osiemdziesiątych traktat z Detroit został jednostronnie
uchylony i złoty wiek pracy dobiegł końca.

„Jeśli ataki Volckera i Cartera na związki zawodowe były
pośrednie, to ataki Reagana były całkowicie frontalne (73).
W wyborach w 1980 roku związek kontrolerów ruchu
lotniczego był jedną z kilku organizacji związkowych, które
poparły kandydaturę Reagana na urząd prezydenta, a kiedy
zdecydowali się na strajk z naruszeniem prawa federalnego,
Reagan zwolnił ich wszystkich. Niszczenie związków przez
Reagana szybko naśladowało wielu pracodawców z sektora
prywatnego”. I rzeczywiście, praktycznie każda duża
korporacja poszła w ślady Reagana, celowo wymuszając
strajki jako narzędzie do zniszczenia ich związków. Jak
zauważył jeden z autorów, „epoka powszechnego dobrobytu
się skończyła”. Podobnie jak lojalność korporacyjna. Na
początku lat 80. badanie przeprowadzone przez Conference
Board wykazało, że większość kadry kierowniczej zgadzała
się z tym, jak ważna jest lojalność pracowników i że należy
ją nagradzać, ale już dziesięć lat później tylko 5% podzielało
tę opinię. Cytowano Jacka Welcha, dyrektora generalnego
GE, który powiedział: „Lojalność wobec firmy to nonsens” i
wyjaśnił, że w przyszłości jego firma będzie nagradzać tylko
akcjonariuszy, a nie pracowników. Za Reagana deregulacja
rynków korporacyjnych i rynku pracy miała na celu
ułatwienie zniszczenia tego, co możemy nazwać kontraktem
społecznym „praca na całe życie” i całkowite usunięcie
związków zawodowych z krajobrazu. Ułatwiło to przejście do
outsourcingu i ostateczną deindustrializację gospodarki USA,
a także poważnie osłabiło siłę lewicy politycznej. Wszystko
to miało na celu jedynie wskrzeszenie niewolniczego
krajobrazu pracy z lat dwudziestych i wcześniejszych, aby
przekształcić amerykańską siłę roboczą w bezsilne, dziwne
społeczeństwo kontraktowego królika zadaniowego.

W 2013 r. Robert Kuttner napisał przemyślany i inteligentny
artykuł zatytułowany The Task Rabbit Economy (74), w
którym opisał żałosną sytuację na rynku pracy w dzisiejszych
Stanach Zjednoczonych, trudną sytuację około 40 milionów
Amerykanów, którzy zostali zredukowani do pracy w
niepełnym wymiarze godzin, dorywczo, okazjonalnie w
dziwacznej pracy zawodowej w celu przetrwania. W swoim
artykule zawarł takie zdanie: „Gdy próbujemy dowiedzieć
się, dlaczego Stany Zjednoczone stają się gospodarką o
coraz bardziej dorywczym zatrudnieniu i jak odwrócić ten

trend, lepiej, abyśmy udzielili właściwych odpowiedzi na te
pytania”. Żal mi pana Kuttnera; patrzy, ale nie widzi.
Pomimo wszystkich faktów, z którymi ma do czynienia, on
nadal chce wierzyć, że to zniszczenie siły roboczej w
Ameryce było jakimś nieszczęśliwym wypadkiem, który jego
rząd i politycy desperacko chcą naprawić. Ale prawda jest
taka, że nie chcą niczego naprawiać. Oni to spowodowali. Oni
to zrobili. Chcieli, aby tak się stało, aby przywrócić
amerykańską
siłę
roboczą
i
kapitał
do
stanu
przedwojennego; recesje wywołane przez FED, być może
zwłaszcza te z lat 1983 i 2008, miały na celu ułatwienie tego
powrotu. Ta przemiana nie jest jeszcze zakończona; jest
więcej w przyszłości.

Wystarczy przyjrzeć się zapisom historycznym, aby zdać
sobie sprawę, że zmiany były zbyt drastyczne i zbyt
powszechne, aby wynikały naturalnie ze zwykłego
spowolnienia gospodarczego. Niemal z chwilą, gdy nadeszła
recesja i miliony ludzi straciły pracę i domy, wielkie
korporacje, jak na komendę, przystąpiły do procesu nagłego
zwalniania milionów pracowników i ponownego zatrudniania
ich jako pracowników kontraktowych. Nie było to ani
przypadkowe,
ani
spowodowane
trudnościami
ekonomicznymi i koniecznością; było to częścią planu
powrotu do przedwojennego statusu stosunków kapitałpraca i zróżnicowania dochodów. I to się udało. Górny 1%
przechwycił praktycznie wszystkie zyski od 1980 r., podczas
gdy co najmniej połowa klasy średniej zubożała i zeszła do
klasy niższej, przy planowanych obecnie w Ameryce
dysproporcjach dochodów w przybliżeniu równych tym, jakie
mają miejsce w wielu krajach Europy Środkowej i
Wschodniej oraz Ameryce Południowej. Pewien felietonista
doskonale określił sytuację, pisząc: „Tylko jeśli tłumienie siły
roboczej stanie się częścią równania, można wyjaśnić ogólny
spadek liczby dobrych miejsc pracy w ciągu ostatnich 35 lat.
Tylko biorąc pod uwagę spadek siły roboczej możemy
zrozumieć dlaczego amerykańskie korporacje, dysponujące
ponad 1,5 biliona dolarów niewykorzystanej gotówki,
wykorzystały te fundusze na odkupienie akcji i zwiększenie
dywidendy, ale prawie powszechnie nie rozważyły nawet
podniesienia płac swoich pracowników (75). Jego ocena jest
w 100% poprawna.

Psychologowie wiedzą, że strach – przewidywalny strach
przed wydarzeniem – może wywoływać więcej niepokoju, a
jeśli się przedłuża, może być jeszcze bardziej szkodliwy niż
samo wydarzenie. Wiedzą też, że utrata pracy jest jednym z
najbardziej szkodliwych doznań dla ludzkiej psychiki, często
gorszych niż rozwód czy utrata kończyny. W tych ostatnich
przypadkach psychika wraca do zdrowia, nawet jeśli powoli,
a ofiary wracają do normy. Ale bezrobocie niesie ze sobą
więcej strzał, które można posłać, a jedną z nich jest
degradacja statusu społecznego i finansowego. Małżonkowie
i dzieci często cierpią z powodu rozdzierania emocjonalnego
wywołanego utratą standardu życia i poziomu konsumpcji, z
którego korzystali. Jest to szczególnie prawdziwe w
moralistycznym
i
osądzającym
chrześcijańskim
społeczeństwie Ameryki, gdzie „zwycięzcy” są ubóstwiani, a
„przegrani” pogardzani. Richard Layard, szanowany
brytyjski ekonomista, napisał, że bezrobocie jest bardzo
szczególnym problemem, który „boli tak samo po roku lub
dwóch latach bezrobocia, jak na początku”. Oznacza to, że
jeśli pracownicy ogólnie boją się utraty pracy, jakikolwiek
spadek wskaźników zatrudnienia prawdopodobnie uciszy ich
niezadowolenie. Stają się plastyczni i posłuszni, nie
narzekają.

I oczywiście ta psychologiczna wiedza nie umknęła uwadze
amerykańskiego FED i stała się filarem amerykańskiej
polityki
gospodarczej,
gdy
Alan
Greenspan
był
przewodniczącym FED, mówiąc o tym, co nazwał
„straumatyzowanym pracownikiem” (76), nie odnosząc się
do bezrobotnych, ale raczej tych, którzy boją się bezrobocia.
Jak donosi Robert Woodward, Greenspan postrzegał
straumatyzowanego pracownika jako „kogoś, kto odczuwał
niepewność zatrudnienia w zmieniającej się gospodarce i
dlatego akceptował mniejsze podwyżkik płac w obawie, że
jego umiejętności mogą nie być zbywalne, gdyby został
zmuszony do zmiany pracy”.

W zeznaniu dla Kongresu USA Greenspan powiedział bez
ogródek, że „stopa wzrostu płac była nadal znacznie niższa,
niż przewidywały historyczne relacje z warunkami na rynku
pracy, w konsekwencji większej niepewności pracowników”.
To z powodu tego strachu i wynikającego z niego patroszenia

amerykańskiego zatrudnienia płace uległy stagnacji, a
zarówno zyski przedsiębiorstw, jak i nierówności w
dochodach wzrosły w USA do tak wysokich poziomów, jak na
początku XX wieku i podczas II wojny światowej, kiedy płace
zostały zamrożone podczas gdy zyski korporacyjne nie.
Oczywiście Greenspan nie był ślepy na przyczyny ogromnego
wzrostu dysproporcji dochodów, ale - jak zawsze wymijający
i nieuczciwy - twierdził, że „polityka pieniężna nie może nic
zrobić, aby temu zaradzić i jak dotąd jest to poza zakresem
kwestii, którymi się zajmujemy”. Oczywiście było to duże
kłamstwo, ponieważ FED nie tylko był przede wszystkim
odpowiedzialny za zróżnicowanie dochodów, ale celowo
stworzył
warunki
do
jego
wystąpienia.
Ogromna
dysproporcja dochodów w Ameryce nie była przypadkiem. To
był plan. W rzeczywistości był to dokładnie ten sam plan,
który George Kennan nakreślił w 1948 roku dla Stanów
Zjednoczonych przeciwko Azji i światu, z owocami
międzynarodowego planu rozbieżności dochodów Kennana
trafiającymi do dokładnie tych samych ludzi – tego samego
1% – co krajowe owoce plany Volckera i Greenspana. I tak
jak w stuleciu poprzedzającym lata 40., rząd amerykański,
kierowany zaangażowaniem na korzyść górnego 1%,
wykorzystuje swoją siłę militarną do tłumienia niezgody.
Dziś to zmilitaryzowane siły policyjne i Departament
Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamiast regularnego wojska
i Okupuj Wall Street już nie uderzają w górników, ale
wszystko inne jest takie samo.

W tym nowym wyścigu w kierunku dna niektóre części
Stanów Zjednoczonych już z powodzeniem powróciły do
identycznych sytuacji pracowniczych, które istniały tam 100
lub więcej lat temu - czego typowym przykładem są
korporacyjne farmy na Florydzie. Rolnictwo na Florydzie,
zdominowane przez wielkie firmy agrobiznesowe, jest
wielomiliardowym
przemysłem,
który
jest
bardzo
pracochłonny i opiera się na najbardziej bezwzględnym
wyzysku pracowników krajowych i zagranicznych. Dzień
zaczyna się o 4:30 rano i obejmuje co najmniej dziesięć
godzin pracy w 90-stopniowym upale, ciężkiej pracy i
ekspozycji na niebezpiecznie wysoki poziom pestycydów.
Robotnicy muszą płacić 50 dolarów za noc za spanie w
obozach niewolników pełnych karaluchów i ponosić wysokie
opłaty za żywność i inne niezbędne artykuły; pracują pod

nadzorem uzbrojonych strażników i nie mogą wychodzić.
Wiele z tych obozów jest otoczonych wysokimi płotami
zwieńczonymi drutem kolczastym, tak jak w więzieniach, a
wielu z nich biczowano, gwałcono i grożono śmiercią, jeśli
spróbują opuścić obozy. Ta branża jest oczywiście
nielegalna, ale jest szeroko rozpowszechniona i ignorowana
przez rząd USA. Zaostrzają ją również korporacje takie jak
Wal-Mart i ogromne sieci supermarketów, które bezlitośnie
wykorzystują swoją siłę nabywczą do obniżania płac i
niszczenia warunków pracy. W okolicznościach takich jak te,
które
istnieją
dzisiaj w
wielu
częściach Stanów
Zjednoczonych, nie mamy wątpliwości co do warunków
nowej umowy społecznej w dzisiejszej Ameryce.

Żeby nie zostało to przeoczone, Stany Zjednoczone nie były
jedynym krajem, w którym rząd amerykański stosował tę
taktykę i nadal swobodnie ją stosuje. Stany Zjednoczone
często wysyłały swoje wojska do inwazji na inne narody pod
pretekstem obrony demokracji lub „ochrony amerykańskich
interesów”, ale w rzeczywistości wykorzystują amerykańskie
wojsko do brutalnego stłumienia strajków w amerykańskich
firmach w całej Ameryce Środkowej i Południowej, a także w
Azji, w tym wChinach. W innym miejscu zamieściłem listę
amerykańskich interwencji wojskowych, która zawiera
oficjalne powody dla każdego punktu, wymieniając
przyczyny, takie jak „ochrona amerykańskich interesów,
tłumienie cywilnego ogólnego strajku protestacyjnego,
zwalczanie cywilów podczas antyamerykańskich protestów,
tłumienie antyamerykańskich protestów biznesowych,
kontrola antyamerykańskich cywilów, wojna przeciwko
cywilom w obronie dyktatora”. Wszystkie te i więcej były
przedsięwzięciami czysto komercyjnymi, przy czym górny
1% wykorzystywał publiczną władzę wojska USA jako
prywatne narzędzie do brutalnego egzekwowania tego, co
faktycznie było niewolniczą pracą w amerykańskich firmach
należących do tych samych ludzi w dziesiątkach narodów.
Pisałem już o twierdzeniach generała Smedleya Butlera, że
on i jego amerykańscy żołnierze byli zajęci przez
dziesięciolecia działając jako morderczy gangsterzy dla
amerykańskiego kapitalizmu i jego bankierów. O tym właśnie
mówił. Z tego powodu Stany Zjednoczone zaczęły dostarczać
swoim około 50 brutalnym dyktatorom marionetek wysokiej
jakości broń i szkolenie w zakresie tłumienia cywilów – aby

zaoszczędzić wojsku USA kosztów i kłopotów związanych z
wielokrotną inwazją na te narody, aby stłumić protesty
robotników cywilnych przeciwko nieludzkiemu traktowaniu
przez
amerykańskie
korporacje
międzynarodowe
i
międzynarodowych bankierów. To jeszcze jeden sposób, w
jaki Stany Zjednoczone wzbogaciły się – używając swojej
armii do narzucenia faktycznego niewolnictwa ludności
pracującej dziesiątek biednych narodów. Kiedy pisałem
wcześniej, że Stany Zjednoczone „kanibalizowały” znaczną
część świata, nie wybrałem tych słów pochopnie.

Praca dzieci w Ameryce

Górnicy: Widok na Ewen Breaker z Pennsylvania Coal Co. Pył
był czasami tak gęsty, że zasłaniał widok. Pył ten wnikał w
najgłębsze zakamarki płuc chłopców. Niekiedy nad
chłopcami stoi swego rodzaju kierowca-niewolnik, który
popycha lub kopie ich do posłuszeństwa. South Pittston,
Pennsylvania.
Image
credit:
https://rarehistoricalphotos.com/child-laborers-newsboys1910/
+
https://rarehistoricalphotos.com/child-laboramerica/

Wiele form pracy dzieci, w tym niewolnictwo dzieci, istniało
w historii Ameryki aż do niedawnej przeszłości, ale stało się
bardziej
rozpowszechnione
i
zorganizowane,
gdy
uprzemysłowienie coraz bardziej sprowadzało rodziny do
fabryk i warsztatów na obszarach miejskich. Właściciele
fabryk na ogół preferowali dzieci, ponieważ były tańsze,
łatwiejsze w zarządzaniu i mniej podatne na strajk. Dzieci
stanowiły
około
25%
roboczej
siły
produkcyjnej
uprzemysłowionego północnego wschodu i 40% do 50% w
fabrykach bawełny i wełny.

Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii i Ameryce
zrodziła system fabryczny, określony przez poetę Williama
Blake jako „ mroczne satanistyczne młyny”, które
wykorzystywały i uciskały dzieci w wieku sześciu lat. Dzieci
te były najczęściej zamykane w fabrykach na szesnaście
godzin dziennie i strasznie cierpiały. Były stale narażone na
toksyczne chemikalia przemysłowe i metale ciężkie, co
skutkowało
utratą
wzroku,
paraliżem,
chorobami
psychicznymi i śmiercią. Spóźnione do pracy lub z
niewystarczającą wydajnością, były często dotkliwie bite. Ich
brak dojrzałości i doświadczenia w połączeniu z żałośnie
prymitywną i niebezpieczną maszynerią oraz podsycaną
najokrutniejszą pogardą ze strony właścicieli, zaowocowały
niezliczonymi setkami tysięcy zniekształconych ciałek. Na co
dzień zdarzało się, że ręce i ramiona dzieci zostały
uchwycone przez maszyny i oderwane. „Małe dziewczynki
często miały włosy zaplątane w maszynerię i były
skalpowane od czoła do karku”. Prawie zawsze dzieci ranne
lub okaleczone w fabrykach, były po prostu wyrzucane na
zewnątrz i pozostawiane na ulicach z powodu odniesionych
obrażeń. (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84). Jak tak lubił
mówić John Foster Dulles: „Istnieją tylko dwa rodzaje ludzi
na świecie: chrześcijanie wierzący w kapitalizm i inni”.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku wiele osób i grup
społecznych
próbowało
naciskać
na
rząd
Stanów
Zjednoczonych, aby uregulował lub zakazał najgorszych
nadużyć pracy dzieci, zwykle bez powodzenia. Nawet w
nielicznych przypadkach, kiedy uchwalono prawo pracy
dzieci, było ono natychmiast unieważniane. W 1916 roku
Kongres uchwalił Ustawę Keatinga-Owena jako pierwszą

próbę kontroli pracy dzieci, zakazując międzystanowego
transportu
towarów
wytwarzanych
w
fabrykach
zatrudniających dzieci i ograniczając dzień pracy do ośmiu
godzin. Sąd Najwyższy USA szybko uznał ustawę za
„niekonstytucyjną”. Kongres uchwalił następnie drugą
ustawę, która mocno opodatkowała dochody fabryk
zatrudniających dzieci, ale sąd, pod naciskiem firmy Drexel
Furniture Company, również szybko uznał tę ustawę za
niekonstytucyjną. Wiele grup kobiecych wywierało presję na
Roosevelta, aby położył kres tragediom pracy dzieci, ale
Roosevelt po raz kolejny - wierny swoim elitarnym
korzeniom - nie był zainteresowany reformą pracy. Dopiero
tuż przed wybuchem II wojny światowej uchwalono nowe
prawa pracy zawierające pewne ograniczenia dotyczące
pracy dzieci. Większość historyków ekonomii doszła do
wniosku, że głównym czynnikiem zmniejszenia pracy dzieci
nie było prawo pracy, ale rosnące dochody, które pozwalały
rodzinom trzymać dzieci z dala od siły roboczej i wysyłać je
do szkoły zamiast do fabryk. Innymi słowy, rząd Stanów
Zjednoczonych, kontrolowany przez swoich „niewidzialnych
ludzi”, nie zrobił nic, by zapobiec, ani nawet złagodzić
nieszczęścia pracy dzieci, a ta parodia ustała tylko dzięki
nieplanowanemu zmniejszeniu ubóstwa, spowodowanemu
strachem przed kolejną amerykańską rewolucją.

Amerykańscy baronowie-rabusie gorzko nienawidzili tych
ograniczeń i - wierni swoim judeochrześcijańskim korzeniom
- zwrócili się do Boga i religii, by bronić swoich zysków.
Twierdzili, że brak pracy zamieni dzieci w bezczynne
narzędzia diabła i zniszczy ich inicjatywę i samodzielność.
Wiele z tych firm współpracowało w organizowaniu dużej
kampanii
propagandowej
wzywającej
wszystkich
Amerykanów do przyjęcia ich „uroczystej odpowiedzialności
wobec kraju” za zapewnienie, że prawa dotyczące pracy
dzieci nigdy nie będą dozwolone, twierdząc, że mają zamiar
„ocalić młodych ludzi wszystkich przyszłych pokoleń od
szkód moralnych i rozkładu fizycznego pod dominacją
samego diabła”.

Pomimo całego obłudnego szumu wygłaszanego przez
Departament Stanu USA na temat pracy dzieci w obu
Amerykach i Azji, praca dzieci jest nadal powszechna w

Stanach Zjednoczonych. Kruse i Mahony przeprowadzili
niedawno kompleksowe badanie obecnej pracy dzieci w
Stanach Zjednoczonych i oszacowali, że co najmniej setki
tysięcy nieletnich jest zatrudnionych w ciągu roku, a
przynajmniej niektórzy w niebezpiecznych zawodach,
pracując ponad 100 milionów godzin rocznie i otrzymując
prawie 600 milionów dolarów. Gospodarstwa rodzinne
zawsze korzystały z pracy rodziny, nawet najmłodsi wnosili
tyle wysiłku, ile byli w stanie podjąć. Siła robocza była rzadka
i kosztowna, a często potrzebna była duża rodzina, aby
zapewnić podaż siły roboczej. Ale gospodarstwa rodzinne nie
są problemem. Według aktualnych szacunków około 10%
pracowników rolnych w Stanach Zjednoczonych to dzieci, w
większości zatrudnione w przemyśle, a niewiele z nich
pracuje w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Obecnie
większość amerykańskich farm należy do dużych korporacji
agrobiznesu, silnie zmechanizowanych i wykorzystujących
duże ilości pestycydów i innych chemikaliów. Dzieci
pracujące w tych przemysłowych gospodarstwach często
mają siedem lub osiem lat i mogą pracować 14-16 godzin
dziennie, siedem dni w tygodniu. Otrzymują tylko krótkie
przerwy na lunch i nie mają nawet toalety ani wody pitnej.
Federalna płaca minimalna wynosi 7,50 USD za godzinę, ale
te dzieci często otrzymują zaledwie 2,00 USD.

Można by pomyśleć, że jakakolwiek wiedza o tej przeszłości
wystarczy, by wywołać wstręt do jakiejkolwiek myśli o
wykorzystywaniu małych dzieci jako robotników, ale
najwyraźniej tak nie jest. W 2011 roku amerykańska senator
Jane Cunningham z Missouri zaproponowała całkowite
uchylenie wszystkich praw dotyczących pracy dzieci,
przynajmniej w jej stanie, pozwalając nawet małym dzieciom
na powrót do młynów. Co znamienne, zaproponowane przez
nią prawo usunęłoby wszelkie uprawnienia rządowe do
kontrolowania miejsc, w których zatrudniano dzieci, lub
zmuszania ich do prowadzenia rejestrów zatrudnienia.
Twierdzi, że to prawo „zwolniłoby zbyt szeroki zakaz pracy
dzieci” i obłudnie udawała, że chce tylko „zalegalizować
opiekę nad dziećmi”(85) (86). Kiedy tę kobietę szeroko
zaatakowano za jej odrażającą propozycję, obwiniała
krytykujących o „histerię”, „dezinformację i politykę”.

Kradzież wynagrodzenia

Ekonomiczna teoria niewolnictwa trwa do dziś w praktyce,
którą teraz nazywamy „kradzieżą płac”. Oto reszta historii.
W 2014 r. New York Times i inne źródła medialne
opublikowały kilka artykułów na temat tego, co obecnie
nazywa się kradzieżą płac - korporacyjnej praktyki zaniżania
wynagrodzeń personelu, która wskazuje na to, że staje się
epidemią w USA, a dziś dotyka również lepiej opłacanych
pracowników umysłowych jako pracowników godzinowych
(87) (88) (89) (90). Metody i taktyki wydają się być
ograniczone jedynie wyobraźnią pracodawców, ale obejmują
płacenie poniżej ustawowej płacy minimalnej, zmuszanie
pracowników do pracy w nadgodzinach, odmawianie wypłaty
za nadgodziny i kradzież napiwków personelowi restauracji.
Wielu pracodawców najwyraźniej żąda od pracowników
podpisywania pustych kart czasu pracy, a następnie
wpisywania fałszywych liczb dotyczących przepracowanych
godzin. W jednym ze zgłoszonych przypadków, firmy
Google, Apple, Intel i Adobe były zaangażowane w duży
pozew
antymonopolowy
za
zmowę
w
sprawie
niezatrudniania nawzajem swoich pracowników, tym samym
poważnie obniżając płace inżynierom i innym lepiej
opłacanym pracownikom w całej Dolinie Krzemowej, którzy
twierdzą, że zostali oszukani na 3 miliardy dolarów
utraconych zarobków. Różne departamenty rządowe w wielu
stanach i miastach USA odzyskały dziesiątki milionów
dolarów dla niektórych grup pracowników, ale władze
twierdzą, że te odzyskane kwoty stanowią znikomą część
istniejącej sumy, a kradzież płac może być największym
trwającym przestępstwem finansowym w kraju, które
wydaje się rosnąć z roku na rok. W wielu firmach i branżach
pracownicy zeznają, że byli zmuszani do pracy aż 90 dni z
rzędu, często 70 godzin tygodniowo, bez wynagrodzenia za
nadgodziny. Wiele firm, w tym Fedex, twierdzi, że ich
pracownicy są naprawdę niezależnymi kontrahentami, a
zatem nie mają prawa do nadgodzin ani, w wielu
przypadkach, do świadczeń ustawowych. McDonalds i WalMart wydają się widoczne w niektórych z tych procesów, ale
praktyka ta jest powszechna w Stanach Zjednoczonych. W
innym wstępniaku z 2014 roku, New York Times napisał, że
wzrost zatrudnienia w USA był tak powolny, że większość
ekonomistów twierdziła, że „zastąpienie miejsc pracy

utraconych lub nigdy nie utworzonych w recesji zajmie do
2021 r.”, co jest tragiczną sytuacją społeczną, zwłaszcza
biorąc pod uwagę, że zyski przedsiębiorstw są w całym
okresie wysokie i wiele firm siedziało na ogromnych
rezerwach gotówki. Wydajność znacznie wzrosła, podczas
gdy płace w rzeczywistości spadały, co nie jest spowodowane
„siłami rynkowymi” w żadnym sensie, ale raczej planem
zwiększenia zysków za wszelką cenę.

Po gwałtownej recesji wywołanej przez FED we wczesnych
latach 80. zachodnie rządy, międzynarodowi bankierzy i ich
międzynarodowe korporacje sprzysięgli się, aby przepisać
umowę społeczną, po czym szerzyła się kradzież płac, a atak
na klasę średnią nie był już ukrywany. Jako jeden z wielu
przykładów, które mógłbym przytoczyć, regionalna firma
telekomunikacyjna w Kanadzie zwolniła bez uprzedzenia
około 3500 osób, czyli 30% swojej siły roboczej. W
następnym kwartale firma ponownie zatrudniła ponad 3000
z nich, ale tylko jako pracowników kontraktowych, z
obniżkami wynagrodzeń od 10% do 20%. Jednak oprócz
obniżonych wynagrodzeń firma nie była już odpowiedzialna
za płatne urlopy, urlopy ustawowe, zwolnienia chorobowe
czy koszty szkoleń. Firma nie była już prawnie
odpowiedzialna za zapewnianie świadczeń ustawowych,
dzięki czemu uniknęła kosztów emerytur, opieki zdrowotnej,
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i wielu innych. Za
jednym
zamachem
firma
obniżyła
łączne
koszty
wynagrodzeń o 50% lub więcej, co stanowiło ogromny
dodatek do zysków korporacyjnych, w całości wyciągniętych
z kieszeni pracowników. Dosłownie tysiące firm zrobiło to
samo z przynajmniej częścią swoich pracowników, co jest
jednym z głównych powodów, dla których zyski
przedsiębiorstw wzrosły po recesji i jednym z głównych
powodów, dla których zachodnie firmy mają dziś do
dyspozycji sumy bilionów dolarów. Ta powódź firm
spieszących się z kontraktową i zleconą siłą roboczą była
nieukrywanym atakiem na klasę średnią, której jedynym
możliwym skutkiem (a zatem wyraźną intencją) było
zubożenie dolnych 90% i wrzucenie wszystkich dochodów do
zarządu. I oczywiście taki był wynik. Od późnych lat
siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych realne
dochody w Ameryce (i w innych krajach zachodnich)
pozostają niezmienne po inflacji, co oznacza brak

efektywnego wzrostu płac przez około 40 lat. Do tego czasu
płace stale rosły wraz z wydajnością, ten wzór był tak spójny,
że ekonomiści nauczali tego jako prawa naturalnego. Ale
bankierzy i przemysłowcy unieśli to prawo gdzieś pod koniec
lat 70. i od tego czasu płace realne nie wzrosły, mimo że
produktywność w USA rosła prawie każdego roku. Wynikało
to w dużej mierze z amerykańskiej deregulacji przemysłu
finansowego, która pozwoliła nie tylko na takie parodie, jak
rok 2008, ale otworzyła drzwi do wyprowadzania bogactwa
od robotników korporacji w ręce górnego 1%.

Agencje
pracy
tymczasowej
mogą
zaspokoić
zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, ponieważ często
zdarza się, że firmy z wielu branż wymagają dodatkowej siły
roboczej podczas okresów urlopowych lub dużego popytu
sezonowego. Menedżerowie firm doceniają to, ponieważ
jeden telefon może wyprodukować wymaganą liczbę
pracowników na dzień, tydzień lub miesiąc. Ale kadra
kierownicza amerykańskich korporacji wielonarodowych
docenia ich z innych powodów, z których głównym jest to,
że ci tymczasowi pracownicy z definicji otrzymują tylko
stawkę godzinową, często ustawową płacę minimalną, ale,
co ważniejsze, nie są uprawnieni do szeregu ustawowych
świadczeń które obejmują opiekę zdrowotną, emerytury,
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ustawowe okresy
wypowiedzenia, ciążę i zwolnienia chorobowe oraz wiele
innych podobnych wymogów. Wiele przepisów ustawowych
dotyczy tylko stałych pracowników, więc widać pokusę. Ta
amerykańska praktyka pracy przyciągnęła coraz większą
uwagę rządów w wielu krajach, niepokojącą tendencją do
zlecania stałego, pełnoetatowego personelu do agencji pracy
tymczasowej, przede wszystkim w celu uniknięcia kosztów
wypłaty świadczeń ustawowych, ale także aby uniknąć
odpowiedzialności za szereg innych działań, co w
przeciwnym razie byłoby nielegalne. Coca-Cola słynie z tej
amerykańskiej praktyki. W wielu krajach, zachodnich i
innych, nielegalne jest zatrudnianie stałego personelu na
pełny etat za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej lub
zatrudnianie pracowników zewnętrznych na stanowiskach
innych niż tymczasowe. Ale jeśli sprytny prawnik bawi się
zasadami, możesz znaleźć sposoby na udawanie, że są to
naprawdę tylko „tymczasowi” pracownicy i możesz im płacić

znacznie
mniej,
unikając
jednocześnie
wszelkiej
odpowiedzialności za ich dobro i świadczenia ustawowe.

Cytując artykuł z Huffington Post (Les Leopold; 27.10.2015)
„Kradzież płac przybywa do Ameryki”, The Economic Policy
Institute (EPI) przedstawił krajowe szacunki: „Całkowita
roczna kradzież płac przez pracowników pierwszej linii branże płacowe w trzech miastach zbliżyły się do 3 miliardów
dolarów. Jeśli te odkrycia w Nowym Jorku, Chicago i Los
Angeles można uogólnić na resztę 30-milionowej, nisko
opłacanej siły roboczej w USA, kradzież płac kosztuje
pracowników więcej niż 50 miliardów dolarów rocznie”. I ten
wniosek odnosi się tylko do nisko opłacanych pracowników,
takich jak w Wal-Marcie, pracownicy sieci fast foodów itp.;
nie obejmuje strat dla klasy średniej, które byłyby prawie
nieskończenie większe. Jest to wolnorynkowy kapitalizm
działający w nieuregulowanym kraju, w którym ogromne
zniszczenia społeczne są oczywiste dla każdego, kto spojrzy.
Najbardziej wymowną cechą jest to, że niegdyś duża
amerykańska klasa średnia w większości zniknęła, a ponad
połowa z niej gwałtownie ześlizgnęła się w głąb niższej klasy
w latach 2007-2008, kiedy cała amerykańska klasa średnia
poniosła przeciętną utratę 50% swoich aktywów. Od tego
czasu wiele osób, które wcześniej były w klasie średniej,
spadło, co wydaje się być trwałe, narastające i
nieodwracalne.
Jedną
z
metod
coraz
częściej
wykorzystywanych do utrwalania tej sytuacji społecznej jest
outsourcing
lub
przekwalifikowanie
personelu
na
pracowników
kontraktowych
lub
tymczasowych,
co
powoduje, że firmy pozbywają się wszelkich przejawów
odpowiedzialności społecznej.

Wiele firm przesuwa granice na niezliczone inne sposoby, z
których jednym były słynne gwarancje Apple „unikające
gwarancji”, w których firma regularnie obciążała chińskich
klientów około 50% pierwotnych kosztów urządzenia za
naprawy gwarancyjne, które miały być bezpłatne (91) (92).
Firma dokonała
również
napraw
tak trudnych
i
czasochłonnych do uzyskania w sklepach Apple, że wielu
klientów płaciło za własne naprawy w innych sklepach. Tak
więc, przy odrobinie szczęścia, „kradzież płac” może objąć
nawet klientów firmy. Wiele firm robi coś podobnego,

unikając wycofywania produktów, a przemysł motoryzacyjny
od dziesięcioleci jest z tego znany - jest to tylko kolejny
sposób na prywatyzację zysków i uspołecznienie strat.
Mieliśmy klasyczne przykłady Forda Pinto, słynnego
wyłącznika zapłonu General Motors, poduszek powietrznych
Takaty i wadliwych skrzyń biegów Volkswagena w Chinach,
we
wszystkich
przypadkach
dotyczących
źle
zaprojektowanych produktów, które mogły potencjalnie
zabić wiele osób, ale były kosztowne w naprawie. Zaznaczam
tutaj, że we wszystkich działaniach związanych z fuzjami i
przejęciami, o których czytamy, rentowność kupowanej
firmy to tylko część równania, a może tylko niewielka część.
Powodem jest to, że oprócz potencjalnej kradzieży zarobków
własnych pracowników firmy, w tle czai się znacznie większa
pula zarobków do splądrowania, ta z łańcucha dostaw firmy.
Ponieważ kradzież płac jest dziś tak ważnym źródłem zysków
firmy, im dłuższy łańcuch dostaw firmy i im więcej osób w
tym łańcuchu jest zatrudnionych, tym większy potencjał
zysku. Apple jest idealnym przykładem, ponieważ firma ma
długi łańcuch dostaw z półtora do dwóch milionów
pracowników, z których wszystkie pakiety płac można
splądrować, a to było źródłem praktycznie wszystkich
ogromnych zysków Apple. Bardzo wątpię, że bez tej
masowej kradzieży zarobków Apple miałby jakiekolwiek
zyski.

Istnieją dwa inne aspekty tej kradzieży ze strony
pracowników, jednym z nich jest syndrom Wal-Martu
gwałtownego sprzeciwu wobec związków zawodowych, który
w coraz większym stopniu wpływa na korporacyjną Amerykę
na wszystkich poziomach, pozostawiając zdecydowaną
większość robotników bez adwokata i rozwiązania innego niż
klasowe, ponieważ pozwy sądowe rzadko kończą się
sukcesem. Drugi to także specjalność Wal-Martu. W Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach zachodnich praca
w pełnym wymiarze godzin jest ogólnie definiowana jako
praca składająca się z 40 godzin tygodniowo, przy czym
pracodawcy muszą zapewniać pełen zakres świadczeń
obejmujący opiekę zdrowotną, emerytury, ubezpieczenie od
bezrobocia i inne rzeczy. Wal-Mart definiuje „pełny etat” jako
35 godzin, unikając w ten sposób całkowitego kosztu tych
ustawowych świadczeń, które normalnie obejmują co
najmniej 30% kosztów pracy. Chyba nie ma bardziej

wyraźnych wskazówek niż planowana destrukcja umowy
społecznej, która była fundamentem amerykańskiej klasy
średniej i jedynym współtwórcą podnoszącego się standardu
życia. Amerykański Sen jest naprawdę martwy.

Inna praktyka, polegająca na bezpłatnych stażach (93)
(94), pojawiła się po krachu finansowym w 2007 r. i
przyspieszyła w alarmującym stopniu w wielu sektorach
USA. W obliczu stagnacji na rynku pracy i niewielkiej liczby
możliwości
zatrudnienia
dla
nowych
absolwentów
uniwersytetów w Ameryce, zaskakująca liczba znanych
dużych firm zwróciła się do tych nieopłacanych robotników,
aby obsadzić wolne stanowiska. Przepisy dotyczące praktyk
są jednoznaczne, ale ignorowane. Zgodnie z prawem
stażyści muszą przejść szkolenie w zakresie umiejętności
zawodowych, ale wydaje się, że prawie nigdy się to nie
zdarza, a przypadki, w których stażysta faktycznie dostaje
pracę po okresie stażu, można policzyć na palcach jednej
ręki. Według wielu mediów i raportów rządowych liczba
nowych absolwentów na tych nieodpłatnych stanowiskach
sięga
milionów,
dlatego
wielu
z
nich
utworzyło
stowarzyszenia praktykantów, aby dzielić się swoimi
doświadczeniami. Wielu z tych młodych ludzi pracuje bez
wynagrodzenia nawet rok, by na końcu zostać zwolnionym,
co wyraźnie wskazuje na brak możliwości podjęcia pracy w
pełnym wymiarze godzin. Wszystko to jest kolejną oznaką
wojny klas, która toczy się dzisiaj w USA, dowodem na
zniszczenie umowy społecznej, a oraz ciągłej marginalizacji
pracy. Wszystko wskazuje na to, że stan ten będzie się
nasilał. Ponieważ gospodarka Stanów Zjednoczonych po
prawie dziesięciu latach nie wykazywała żadnych oznak
ożywienia, nie ma nadziei na poprawę, a niszczenie siły
roboczej stało się rodzajem ruchu społecznego, który wciąż
nabiera rozpędu i może stać się akceptowalną normą. Warto
zauważyć, że słynny (lub niesławny ze względu na swoje
praktyki „spalonej ziemi”) generał Sherman, przywódca
amerykańskiej wojny domowej, napisał pod koniec XIX
wieku, że „wkrótce nadejdzie zbrojna walka między
kapitałem a pracą […] Będą przeciwstawiać się sobie nie
słowami, kłótniami i kartami do głosowania, ale strzałem i
pociskiem, prochem i armatą. Lepsze klasy są zmęczone
szalonym wycie niższych warstw i zamierzają je
powstrzymać.

Amerykańskie korporacje międzynarodowe entuzjastycznie
eksportują swoje patologiczne praktyki pracownicze do
innych krajów, pozostawiając władzom rządowym walkę z
łagodzeniem szkód i tworzeniem odpowiednich przepisów,
aby poradzić sobie z tą nieoczekiwaną powodzią. Podobnie
jak w USA, ich oszustwa związane z kradzieżą płac wydają
się ograniczone jedynie ich wyobraźnią. Jedną z bardziej
powszechnych i nieuczciwych praktyk zatrudnienia wśród
amerykańskich firm w Chinach jest przeprowadzanie
rekrutacji w mniejszych miastach w środkowych Chinach,
gdzie poziomy płac są stosunkowo niskie, a następnie
umieszczanie nowych pracowników w większych ośrodkach,
takich jak Szanghaj czy Kanton, gdzie koszty utrzymania (i
płace) są znacznie wyższe. Inną amerykańską praktyką w
Chinach, która przyciąga coraz większą uwagę rządu, jest
kierowanie stałego, pełnoetatowego personelu do agencji
pracy tymczasowej, przede wszystkim w celu uniknięcia
kosztów wypłaty świadczeń ustawowych. Coca-Cola słynie z
tej praktyki, a niektórzy jej „tymczasowi” pracownicy pracują
na tym samym stanowisku od dziesięciu lub więcej lat. Jeden
z pracowników Coca-Coli poinformował, że tuż przed
wejściem w życie nowych chińskich przepisów prawa pracy
„zwołali nas na spotkanie… bez uprzedzenia i powiedzieli
nam, że zlecają nam pracę, przekazują nas stronie trzeciej i
nie będziemy już pracownikami Coca-Coli”. Poinformowano
ich również, że ich dochody zostały zmniejszone o połowę po
przeniesieniu do agencji zewnętrznej. Schering-Plough,
spółka zależna firmy Merck Pharma z siedzibą w USA, zrobiła
to samo, zwalniając w pewnym momencie wszystkich swoich
pracowników w Szanghaju i przenosząc ich do agencji pracy
tymczasowej z zgłoszoną redukcją wynagrodzeń o 70%.
Oczywiście większość pracowników zrezygnowała, ale firma
się upierała. Wiele firm przyjęło podobne strategie, próbując
obniżyć płace i pensje do poziomu minimum egzystencji,
jednocześnie unikając wypłaty (ustawowych) świadczeń
ustawowych, takich jak opieka zdrowotna i ubezpieczenie na
wypadek
bezrobocia.
Standardową
procedurą
dla
amerykańskich korporacji wielonarodowych w wielu krajach
jest zwolnienie wszystkich pracowników i przekazanie ich
podwykonawcy pracy tymczasowej. Pracownicy nadal
pracują w tym samym miejscu dla tej samej firmy, wykonują
te same prace, ale nie są już pracownikami firmy, są teraz
związani z firmą pracy tymczasowej, która wypłaca znacznie

niższe pensje i z mocy prawa nie odpowiada za świadczenia
ustawowe, co obniża koszty pracy nawet o 50%. Praktyka
zapewniania stałej siły roboczej za pośrednictwem agencji
pracy tymczasowej jest w większości krajów nielegalna,
ponieważ jest to oczywiście oszustwo, ale wiele firm ignoruje
przepisy. Jeśli bawisz się zasadami, możesz znaleźć sposoby
na udawanie, że są to naprawdę tylko „tymczasowi”
pracownicy i możesz im płacić znacznie mniej, unikając
jednocześnie wszelkiej odpowiedzialności za ich dobro i
korzyści – oraz posądzenia o ich złe traktowanie.

Amerykańskie firmy fast-food, takie jak KFC, McDonald's i
Pizza Hut, przez wiele lat niepoprawnie wypłacały swoim
pracownikom tylko 60% ustawowych płac minimalnych,
wielokrotnie domagając się niejasnych przepisów i
frustrująco powtarzając te nielegalności w tysiącach
lokalizacji, pomimo nakazów sądowych i grzywien.
Czytaliśmy o Apple, Nike i innych amerykańskich firmach,
które zlecają produkcję z tak niskimi marżami, że
gwarantują głodowe płace milionom pracowników w całej
Azji. Firma P&G z siedzibą w USA była wielokrotnie
oskarżana o zmuszanie pracowników tymczasowych do 12godzinnej pracy bez wynagrodzenia za nadgodziny oraz o
silne lobbowanie w chińskim rządzie narodowym przeciwko
ustanowieniu minimalnych standardów pracy. Amerykańska
Izba Handlowa AmCham, jedna z najbardziej zaciekłych
antyspołecznych organizacji na świecie, jest znana z tego
samego. W międzyczasie amerykańskie organizacje
pozarządowe, takie jak Human Rights Watch, besztają Nike
czy Coca-Colę za wykorzystywanie tego, co nazywają
„niewolniczą pracą”, podczas gdy Nike i Coke udają, że nie
mają pojęcia, ale natychmiast sprawdzają. I tak historia trwa
od pokoleń.

Yum, KFC, Pizza Hut i McDonald's są znane tak samo jak
Coca-Cola z tego, że znajdują wszystkie możliwe sposoby,
aby płacić swoim pracownikom mniej. Jest to szczególnie
prawdziwe i irytujące w Chinach, gdzie KFC zarabia połowę
swoich światowych zysków na sprzedaży o połowę mniejszej
niż w USA. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze
godzin są szczególnie niesprawiedliwie wykorzystywani,
ponieważ zarówno KFC, jak i McDonald's płacą tylko 60%

płacy minimalnej w Chinach, uporczywie obwiniając
„niejasne przepisy, jednocześnie nadal łamiąc prawo.
Amerykańscy krytycy skarżą się, że amerykańskie firmy są
wyróżniane z uwagi na tego rodzaju zainteresowanie
mediów, ale faktem jest, że amerykańskie firmy przybyły do
Chin chwaląc się wysokimi standardami i wysoką jakością,
stosując „najlepsze międzynarodowe praktyki” i będąc
ogólnie lepszym pod każdym względem, ale okazały się
najmniej uczciwymi i najbardziej drapieżnymi ze wszystkich
przedsiębiorstw.

I nie tylko Coca-Cola, Apple i Nike żerują na bezradnych.
Większość amerykańskich firm robi to samo, w tym wiele
ogólnie postrzeganych jako czyste firmy takie jak P&G,
Disney, Mattel, z których wszystkie głoszą niewinność i
dziewictwo, podczas gdy drastyczna sytuacja na rynku pracy
nie słabnie. Wiele różnych amerykańskich zabawek
produkowanych i promowanych w Chinach, takich jak Fisher
Price, Barbie, Toy Story, samochody Matchbox, Thomas the
Tank Engine, Hot Wheels, Transformers, Cars 2, są
produkowane w podobnych okolicznościach. Przedstawiciel
SACOM powiedział: „Konsumenci nigdy nie mogli oczekiwać,
że urocze zabawki, które sprawiają radość dzieciom, są
produkowane w tak opłakanych warunkach”, prosząc
masową publiczność o przekazanie w formie graficznej
wstrętu do działań tych amerykańskich firm i zażądanie
działań naprawczych. Zalecili również, aby rodzice odmówili
zakupu któregokolwiek z tych produktów pod marką
amerykańską,
dopóki
firmy
te
nie
zaakceptują
odpowiedzialności za swoje działania i nie przyjmą
humanitarnych praktyk zatrudnienia. I w prawdziwie
obraźliwej odpowiedzi, tak zwana 'International Council of
Toy Industries' Care Foundation', amerykański apologeta
przemysłu zabawkarskiego, powiedziała: „… odmawiamy
zaakceptowania sensacyjnych, zorientowanych na media
deklaracji jakiejkolwiek grupy… Oczywista prawda jest taka,
że pracownicy wielu fabryk zabawek w Chinach mają się
teraz lepiej niż wcześniej...” Tak wielkie kłamstwa powinny
być karane publiczną chłostą.

Naruszenia
prawa
pracy
popełniane
przez
firmy
amerykańskie są niezliczone i składają się nie tylko z

zinstytucjonalizowanej podłości, ale ze sprytu, który
określiłbym jako patologiczny. Pracownicy są często
zmuszani do podpisania „dobrowolnego” dokumentu, w
którym wyrażają zgodę na pracę znacznie przekraczającą
ustawowy limit nadgodzin, często bez wynagrodzenia.
Pracownicy tak często zeznawali, że są zmuszani (a nawet
za to oferowali pieniądze) do kłamstwa i udzielania mylących
odpowiedzi na audyty fabryk przeprowadzane przez
urzędników państwowych, a za nieprzestrzeganie tego grożą
surową karą. Jedno dochodzenie wykazało, że pracownicy
wytwarzający amerykańskie produkty pracowali przez sześć
dni w tygodniu, do 288 godzin miesięcznie, a w wielu innych
przypadkach obowiązkowo przez siedem dni w okresach
szczytu, a firmy płaciły znacznie poniżej płacy minimalnej.
Śledczy stwierdzili, że pracownicy, którzy próbowali
uświadamiać nadużycia i inspirować współpracowników do
walki o swoje prawa, zostali natychmiast zwolnieni. Sacom
kontynuował: „Mattel, Walmart i Disney, renomowane firmy
zabawkarskie, zawsze twierdzą, że ściśle przestrzegają
lokalnych przepisów i stosują się do ich odpowiedniego
kodeksu postępowania. Szerzące się naruszenia w Sturdy
Products, w tym nadmierne nadgodziny, arbitralne zarobki,
niesprawiedliwe grzywny, praca dzieci i zaniedbania w
zakresie higieny pracy dowodzą, że obietnice są pustymi
stwierdzeniami. W ogóle nie ma skutecznego mechanizmu
egzekwowania i środków zaradczych dla pracowników”. A
jednak, podobnie jak Apple i Nike, te korporacje generują
zyski z tych samych produktów w setkach milionów dolarów.

Amerykańskie firmy są znane na całym świecie z wywierania
nacisku na samorządy lokalne, aby unikały ustalania
standardów zdrowotnych, pracowniczych, środowiskowych
lub innych, które mogłyby kolidować z ich rentownością,
często czerpiąc z politycznej władzy Departamentu Stanu, by
zastraszać samorządy lokalne w celu złagodzenia
standardów lub unikania ścigania dyrektorów amerykańskich
firm. Kierownictwo Coca-Coli, w szczególności, lobbuje rządy
na całym świecie, próbując zapobiec lub wykoleić
ustawodawstwo dotyczące pracy i płac, a także lobbować i
ingerować w przepisy dotyczące ochrony środowiska. Te
problemy istnieją w każdym kraju, ale kraje nierozwinięte są
najbardziej
dotknięte
z
powodu
nieodpowiedniego
ustawodawstwa i siły lobbingu tych firm oraz nacisków

politycznych i przekupstwa. Nie brakuje doniesień o tym, że
dyrektorzy Coca Coli, zgodnie z normalną praktyką
biznesową, często przekupują lokalnych urzędników i
polityków, aby przeoczyli naruszenia i udzielali im
skutecznych sankcji za łamanie prawa. Kierownictwo P&G
było wielokrotnie oskarżane przez organizacje związkowe o
naruszenia
prawa
pracy,
takie
jak
zmuszanie
„tymczasowych” pracowników do pracy w ciągu 12 godzin na
dobę, a kierownictwo firmy zasługuje na publiczne
ujawnienie i potępienie za lobbowanie chińskich urzędników
państwowych
przeciwko
ustanawianiu
minimalnych
standardów pracy w Chinach. Starbucks w Wielkiej Brytanii
został potraktowany przez burzę medialną, która ujawniła
zdumiewający stłumiony gniew wymierzony w firmę przez jej
własnych pracowników, obejmujący obowiązkowe zmiany w
ich umowach o pracę, które ograniczyłyby lub wyeliminowały
wiele świadczeń pracowniczych, w tym przerwy na lunch i
eliminację zwolnień chorobowych pracowników i zasiłków
macierzyńskich. Pracownicy twierdzą, że dostali nowy
kontrakt i kazano albo podpisać, albo zostać zwolnionym.

Coca-Cola

Kierownictwo i kierownictwo Coca-Coli od dawna oskarżane
są o złe traktowanie pracowników w swoich rozlewniach, za
niskie płace pracowników, wymuszanie długich niepłatnych
nadgodzin, bicie pracowników, którzy domagają się ich
wynagrodzenia, a także częste uciekanie się do wymuszeń,
gróźb fizycznych i innych, a nawet morderstwo, aby
uniemożliwić pracownikom tworzenie związków w celu
ochrony siebie. Przedstawiciele Coca-Coli w Ameryce
Środkowej mają reputację zatrudniania zabójców, którzy
zabijają każdego, kto próbuje założyć związek w fabryce
Coca-Coli (95). I podobnie jak w Chinach firma nie bierze
odpowiedzialności za działania swoich „agentów”. Dowody
na te twierdzenia istnieją w wielu krajach, w tym w Chinach.
Jeśli chcesz, aby coś otworzyło ci oczy, wyszukaj w
Internecie frazę „butelkowanie coli i rozlew krwi”. Nie bez
powodu Coke
jest jedną z
czterech najczęściej
bojkotowanych firm na świecie. Ameryka Południowa i
Środkowa to jedne z najgorszych obszarów, co zostało
opisane w opublikowanej w 2009 roku książce Marka

Thomasa, zatytułowanej „Belching Out the Devil: Global
Adventures with Coca-Cola”(96). W Salwadorze, oprócz
wykorzystywania pracowników, Coca-Cola wykorzystuje
dzieci do niebezpiecznej pracy na polach trzciny cukrowej.
Ten problem został po raz pierwszy udokumentowany przez
Human Rights Watch, a niektóre niszczycielskie materiały
filmowe zostały pokazane w filmie dokumentalnym BBC.
Coca-Cola w USA była na przestrzeni lat narażona na wiele
procesów sądowych o dyskryminację rasową związaną z
pensjami, awansami i ocenami wyników. New York Daily
News doniósł o jednym procesie sądowym, w którym
pracownicy twierdzili, że praca dla Coca-Coli była jak
przebywanie w „szambie dyskryminacji rasowej”(97). Firma
została poddana również postępowaniu sądowemu w sprawie
kradzieży płac, w jednym z głównych pozwów zbiorowych, w
którym zarząd firmy odmówił wypłaty wynagrodzenia za
nadgodziny wśród innych naruszeń prawa pracy. Kilka lat
temu firmę zmuszono do zapłaty prawie 200 milionów
dolarów w największej ugodzie w historii USA za naruszenia
dyskryminacji rasowej.

W 2001 roku Human Rights Watch i United Auto Workers
złożyły pozew w Miami przeciwko firmie Coca-Cola i kilku jej
kolumbijskim partnerom za serię morderstw przywódców
związkowych
i
prowadzenie
„trwającej
kampanii
zastraszania, terroru i morderstwa”. Dyrektorzy Coca-Coli w
Kolumbii zostali oskarżeni o „szalejące nielegalne praktyki
pracy, techniki zastraszania, nieuczciwe zwolnienia i ataki
fizyczne”. W pozwie związek twierdził, że co najmniej sześciu
jego przywódców zostało zamordowanych przez szwadrony
śmierci, które, jak twierdzi, potajemnie pracowały dla
kierowników lokalnych zakładów Coca-Coli. To nie jest nowy
problem. Ponad 20 lat temu przywódcy związkowi poskarżyli
się wyższej kadrze kierowniczej Coca-Coli, że ich kierownicy
zakładów zatrudniają szwadrony śmierci. Pewnego razu
wynajęci zabójcy zastrzelili przywódcę związkowego podczas
negocjacji kontraktowych, a następnie podpalili halę
związkową, próbując zabić wszystkich robotników. Kiedy to
się nie powiodło, zabójcy wrócili do fabryki Coca-Coli, zebrali
wszystkich pracowników na muszce i kazali im zrezygnować
ze związku pod karą śmierci. Wszyscy robotnicy
zrezygnowali. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt:
wyżej wspomniany pozew został złożony przeciwko firmie

Coca-Cola oraz jej rozlewnikom i partnerom w Kolumbii, ale
jako kolejne przypomnienie niezależności sądów i rządów
prawa Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu USA i
Departament Sprawiedliwości interweniowały w sprawie i
przekonały sędziego do zwolnienia Coca-Coli z procesu,
zezwalając
mu
na
postępowanie
tylko
przeciwko
kolumbijskim partnerom. Aby w pełni docenić nie tylko
zakres poparcia, jakie otrzymali dyrektorzy Coca-Coli dla
tych zabójstw przywódców związkowych przez szwadron
śmierci, ale także ogólnie docenienie głębokiego zepsucia
amerykańskich biznesmenów, posłuchajcie Prezydenta
Amerykańskiej Izby Handlowej: „Dlaczego mielibyśmy się
martwić o szwadrony śmierci? Odbijają… naszych wrogów.
Dałbym im więcej mocy. Do diabła, dałbym im trochę
nabojów, gdybym mógł, i wszystkim innym też… Dlaczego
mielibyśmy ich krytykować? Szwadrony śmierci – jestem za
tym”(98). Nie krępuj się wyciągać wniosków, które uważasz
za właściwe.

Jeden z felietonistów napisał, że dyrektorzy Coca-Coli mają
„wyniki pracy, które zawstydzają nawet większość innych
międzynarodowych firm. W Gwatemali i Kolumbii istnieją
mocne dowody na to, że firma Coca-Cola aktywnie wspierała
zabójstwa działaczy związkowych przez członków grup
paramilitarnych podczas butelkowania w zakładach
prowadzonych przez jej spółki zależne i wykonawców na
przestrzeni lat. W Meksyku, Salwadorze i innych krajach
pojawiły się również liczne zarzuty, że firma używa siły
paramilitarnej, aby zapobiec uzwiązkowieniu i utrzymać
pracowników w ryzach. Dyrektorzy Coca-Coli powiedzieli, że
nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za
morderstwa, ponieważ zakłady nie były bezpośrednio pod ich
kontrolą, ale związek stwierdził, że „Coke ma [inwestycję
finansową] w rozlewniach i współpracuje z nimi”. Starszy
prawnik z Międzynarodowego Funduszu Praw Pracy
powiedział: „Nie ma wątpliwości, że Coca-Cola wiedziała o
systematycznym tłumieniu praw związków zawodowych w
swoich rozlewniach w Kolumbii i czerpała z nich korzyści…”
W tym czasie rzeczniczka Coca-Coli Lori Billingsley
zaprzeczyła, jakoby firma Coca-Cola zatrudniała szwadrony
śmierci, aby zapobiec tworzeniu związków i stwierdziła, że
zarzuty prawne wniesione przez związek „są całkowicie
fałszywe i są niczym innym jak bezwstydnym wysiłkiem, aby

wywołać rozgłos przy użyciu nazwy naszej firmy”. Ale potem
wydarzenia te wygenerowały rozległą kampanię „bojkotu
Coca-Coli”, która i tak zmusiła firmę do zapłacenia 10
milionów dolarów.

Przerażające historie o wykorzystywaniu pracowników przez
kierownictwo Coca-Coli pojawiają się z każdej części świata.
W 2013 lub 2014 roku meksykańska prasa doniosła o
wielkim skandalu, że Coca-Cola zmusiła wszystkich swoich
pracowników do rezygnacji z pracy – wielu z nich pod groźbą
użycia broni – ponieważ zgodzili się założyć związek.
Pracownicy zostali ponownie zatrudnieni następnego dnia,
ale nie byli już członkami związków i prawdopodobnie nigdy
nimi nie zostali. Prezydent Meksyku był wówczas byłym
prezydentem Coca-Coli. Interesujące było to, że doniesienia
prasowe o tym zbrodniczym wyłudzeniu zalały meksykańskie
media, ale potem całkowicie zniknęły w ciągu jednego lub
dwóch dni. Nie można go znaleźć na żadnych amerykańskich
witrynach internetowych, Google nie ma o nim żadnych
informacji, a nawet oryginalne meksykańskie witryny
informacyjne zgubiły to. To się nazywa mieć wpływy.
Amerykanie narzekają na cenzurę w Chinach, ale w USA jest
znacznie gorzej, bo wszystkie te wydarzenia są całkowicie
cenzurowane, a Amerykanie nie wiedzą tego, czego nie
wiedzą. W Turcji pracownicy rozlewni Coca-Coli w Stambule
zostali natychmiast zwolnieni za przyłączenie się do związku,
więc zorganizowali pokojowy strajk okupacyjny przed
głównymi biurami Coca-Coli, wielu z małżonkami i dziećmi, i
przywódcy związkowi spotykają się z kierownictwem firmy,
aby zorganizować ich przywrócenie do pracy. Jednak,
podczas gdy kierownictwo Coca-Coli spotykało się z
przywódcami związkowymi, nakazali oni tureckiej policji od
tłumienia zamieszek zaatakować robotników, pozostawiając
setki ludzi ciężko pobitych i wymagających hospitalizacji.
Sprawy sądowe są w toku. Dyrektorzy firmy Coca-Cola
zrobili to samo w Indiach, co najmniej kilkakrotnie, kiedy
wzywano policję do brutalnego stłumienia publicznych
demonstracji przeciwko firmie Coca-Cola. W jednym
przypadku 500 osób maszerowało pod bramę fabryki CocaColi, żądając zamknięcia zakładu i zostało zaatakowanych
przez ogromne stado ochroniarzy Coca-Coli wspomaganych
przez lokalną policję. Czytałeś o Citibanku w Indonezji, który
uporczywie korzysta z „pracy” zleconej na zewnątrz – w tym

przypadku wykorzystując bandytów i łobuzów do
zastraszania klientów-przestępców za pomocą przemocy
fizycznej, w co najmniej jednym przypadku pobicia klienta
na śmierć. Coca-Cola jest zasadniczo skrojona z tego
samego materiału, nawet przy użyciu tej samej marki
bandytów, główną różnicą jest to, że starcia nie są
przeprowadzane na terenie Coca-Coli, aby utrzymać
kierownictwo firmy o krok dalej od szubienicy. Istnieje wiele
amerykańskich korporacji wielonarodowych, które pasują do
tego stylu działania.

Wal-Mart

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w większości
krajów zachodnich zatrudnienie „w pełnym wymiarze godzin”
zwykle oznacza 40-godzinny tydzień pracy, a dla
pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin
firmy muszą zapewnić i opłacić pełen zakres ustawowych
świadczeń, w tym ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
emerytury, opieka zdrowotna itp. Ale raporty mówią, że WalMart w każdej lokalizacji zapewnia tylko 30 lub 35 godzin
tygodniowego zatrudnienia, wciąż nieprecyzyjnie nazywając
te miejsca pracy (i personel) pełnoetatowymi – co oczywiście
nie jest prawdą. Korzyścią dla Wal-Martu, że zapewnia mniej
niż ustawowe minimum godzin, jest to, że zgodnie z prawem
ci
pracownicy
są
oficjalnie
klasyfikowani
jako
„niepełnoetatowi”, a zatem nie mają prawa do żadnych
świadczeń. Ponieważ te ustawowe wymagania kosztują
dodatkowe 30% do 35% wynagrodzeń, których firma unika,
ta ogromna kradzież płac jest dodawana do zysków firmy.
Wal-Mart ma również tendencję do płacenia jedynie płacy
minimalnej określonej prawem lub jak najmniejszej w każdej
lokalizacji. Dla wielu ludzi jest to poziom poniżej poziomu
ubóstwa, co oznacza, że tak zwany „pełnoetatowy” personel
Wal-Martu, aby przetrwać, musi polegać na kuponach
żywnościowych, Medicaid i pomocy socjalnej rządu USA.
Wal-Mart ma również zwyczaj odwetu wobec pracowników,
którzy odważą się zabierać głos. Wielu kierowników sklepów
i innych pracowników, twierdzą, że ich godziny pracy zostały
drastycznie skrócone po złożeniu skarg na firmę.

Wal-Mart rozpoczął działalność w jednym sklepie w Rogers
w stanie Arkansas w 1962 roku i szybko rozwinął się w sieć
sklepów. W tym czasie federalna płaca minimalna w USA
wynosiła 1,15 dolara za godzinę, ale Sam Walton płacił
swoim pracownikom tylko połowę tej kwoty. W konfrontacji
z rządem Walton argumentował, że prawo ma zastosowanie
tylko do firm zatrudniających ponad 50 pracowników i
twierdził, że każdy z jego sklepów jest oddzielnym
podmiotem gospodarczym. Departament Sprawiedliwości i
sądy odrzuciły tendencyjne wyjaśnienia Waltona i został
ukarany wysoką grzywną za naruszenie prawa federalnego.
Ale to nie powstrzymało Waltona od jego szalonej
determinacji aby upewnić się, że jego personel otrzymywał
jak najmniejsze wynagrodzenie w każdych okolicznościach.
W działalności detalicznej koszty wynagrodzeń wynoszą
zwykle około 10% do 12% sprzedaży, ale kierownicy
sklepów Wal-Mart – jeśli chcą pozostać kierownikami – są
zmuszeni do utrzymywania wydatków na wynagrodzenia na
poziomie około 5,5%, a rzadko wyższym. W przypadkach,
gdy Wal-Mart jest poddawany ekstremalnej politycznej lub
innej presji, aby podnieść płace, firma zleca swoich
pracowników tzw. agencjom tymczasowym, tym samym
obniżając płace jeszcze bardziej i ponownie unikając wypłaty
jakichkolwiek ustawowych świadczeń. Sam Walton, jego
następcy i cała kadra kierownicza firmy gwałtownie
sprzeciwiają się związkom zawodowym, ponieważ zmuszają
one firmę do płacenia wyższych wynagrodzeń i zapewniania
świadczeń, a firma odniosła ogromny sukces w zapobieganiu
ich powstawaniu. W jednym z doniesień medialnych
zauważono, że „Kiedy rzeźnicy w jednym z teksańskich
sklepów głosowali za utworzeniem związku, Wal-Mart
wyeliminował dział mięsny w tym sklepie oraz w każdym
innym sklepie w Teksasie i sześciu sąsiednich stanach”. W
jednym przypadku w Kanadzie, gdzie firmie nie udało się
powstrzymać pracowników przed utworzeniem związku w
nowo otwartym sklepie, Wal-Mart natychmiast zamknął
sklep, twierdząc, że „słaba sprzedaż”. W obu przypadkach
przesłanie było jasne: załóż związek i strać pracę. Po tym,
jak byliśmy świadkami społecznej destrukcji wyrządzonej
przez nieludzkie metody Wal-Martu na wiejskich obszarach
Ameryki, firma została zablokowana przez polityków i
związki przed otwieraniem sklepów w miejskich obszarach
kraju. Niespodzianką było zatem, że Waszyngton zgodził się
na budowę pięciu sklepów Wal-Mart (mimo silnego sprzeciwu

większości społeczeństwa), z zastrzeżeniem, że firma
otworzy dwa z tych sklepów w biednych dzielnicach miasta.
tam, gdzie brakowało handlu detalicznego. Wal-Mart
zbudował trzy sklepy w zamożnych dzielnicach, a następnie
zerwał umowę i odszedł, twierdząc, że będą nieopłacalne.
Prywatnie członkowie władz miejskich stwierdzili, że
kierownictwo Wal-Martu zwierzyło im się, że nowe
proponowane ustawy mające na celu zwiększenie płacy
minimalnej w mieście „skutecznie nałożyłyby na firmę
ogromny podatek”. Ustawodawcy miejscy zaproponowali
ponadto wprowadzenie przepisów dotyczących minimalnego
wymiaru godzin dla pracowników zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin i wymaganie od pracodawców DC
zapewnienia zwolnienia lekarskiego. Z biblią zysku WalMartu składającą się prawie wyłącznie z kradzieży płac, firma
naruszyła umowę prawną i najwyraźniej zagroziła
zamknięciem swoich trzech nowych sklepów, jeśli miasto
zastosuje się do przepisów o płacy minimalnej. Rozważ w
świetle tego twierdzenia dyrektorów Wal-Martu, że
przestrzegają wszystkich przepisów prawa pracy w
jurysdykcjach, w których firma prowadzi działalność.

Jednym z rezultatów tej polityki jest to, że wejście Wal-Martu
na nowy obszar albo wypędzi wszystkich konkurentów o
wyższych zarobkach, zmuszając do zamykania sklepów lub
bankructw i porzucenia terytorium, albo zmusi ich do
obniżenia płac do poziomu Wal-Martu a nawet poniżej, aby
przetrwać. Oczywistym efektem jest to, że obecność firmy
obniża w ciągu kilku lat wszystkie zarobki w regionie, nie
tylko w marketingu spożywczym czy detalicznym.
Przeprowadzono wiele badań, aby odpowiednio udowodnić
ten punkt. Jednym z powodów, dla których ten efekt „WalMart” jest tak rozpowszechniony, jest kontrolowanie przez
firmę tak dużej części krajobrazu handlu detalicznego i
spożywczego w USA, co pozwala firmie na wymuszanie
obniżek cen dostawców w całym łańcuchu dostaw, z w
rezultacie producenci i dystrybutorzy są zmuszeni do
obniżenia własnych płac, aby zachować wypłacalność, a
wielu z nich jest zmuszonych do przeniesienia produkcji do
tańszych lokalizacji w innych krajach. Tak więc efektem
netto pojawienia się Wal-Martu na danym obszarze jest
zubożenie całego krajobrazu poprzez zniszczenie dobrze
płatnych miejsc pracy.

W swojej reklamie Wal-Mart chwali się niskimi cenami, które
jednak wiążą się z wysokimi kosztami dla dostawców i
jeszcze wyższymi kosztami dla ich personelu. Firma słynie z
wysyłania zespołów księgowych i ekspertów ds. wydajności
do fabryki (nie tylko w USA, ale do fabryk w Chinach i innych
krajach), w celu wyszukania każdej możliwej zmiany lub
ulepszenia procesu produkcyjnego, aby fabryka mogła
produkować produkty dla Wal-Martu po niższych kosztach.
Ale fabryka nie korzysta z tych niższych kosztów produkcji;
wszystkie muszą zostać przekazane do Wal-Martu. Firma ma
reputację bicia dostawców kijem w celu uzyskania obniżki
cen o każdą dziesiątą część centa, popychając dostawców do
muru, wymuszając marże zysku, które są jak brzytwa, i
zapewniając, że żaden dostawca Wal-Martu nigdy nie będzie
w stanie płacić swoim pracownikom godziwej pensje. W
końcu każdy, kto jest zależny od Wal-Martu, czy to pod
względem pracy, czy zamówień, prawdopodobnie nie uniknie
ubóstwa, ponieważ praktyki firmy nieuchronnie usuwają
wszystkie zyski ze wszystkich części łańcucha dostaw i
wrzucają je do kieszeni Wal-Martu. Model działania firmy jest
sprytnie (powiedziałbym, diabolicznie) zaprojektowany, aby
osiągnąć dokładnie ten wynik: wydobyć każdy cent zysku z
całego łańcucha dostaw, co obejmuje dostawców surowców
dla producenta, firmę produkcyjną, firmy spedycyjne i
transportowe,
firmy
logistyczne,
obsługę
frachtu
zagranicznego, personel magazynowy i dziesiątki innych
niewidocznych kategorii. Efektem końcowym jest nie tylko
koncentracja wszystkich zysków w banku Wal-Martu, ale
także zubożenie wszystkich pracowników w dowolnej części
tego łańcucha. To hołd dla potęgi wielkich korporacji w USA
i dla ich wpływu na rząd, że Wal-Martowi pozwolono działać
w ten sposób przez tak długi czas.

O opłatach za półki i opłatach magazynowych mówiłem gdzie
indziej, o jednorazowych opłatach pobieranych za przyjęcie
produktu do sklepów oraz o wysokim miesięcznym czynszu
za metr kwadratowy przydzielonego miejsca na półce. WalMart wykazał się wyjątkową pomysłowością w zwiększaniu
tych opłat. Po pierwsze, firma zaczęła obciążać swoich
dostawców za „przechowywanie ich towarów” w magazynach
Wal-Mart – po zakupie – oraz uiszczać dodatkowe „opłaty”
za produkty „przechodzące” przez magazyny firmy, a

wszystko to oprócz przymusu czekania na spłatę dłuższych
okresów, podobno nawet 180 dni w niektórych przypadkach.
Jednocześnie Wal-Mart żąda jeszcze niższych cen od tych
samych dostawców. Wersja Wal-Martu, zgodnie z artykułem
w WSJ, brzmi: „Wszystkie zmiany, o których wprowadzenie
prosimy dostawców, muszą być zgodne z naszym modelem
biznesowym i codziennymi niskimi cenami”. Artykuł nie
zawracał sobie głowy rozwodzeniem się nad dokładną naturą
tego modelu biznesowego, któremu firma była „wierna”. W
tym samym artykule zauważono, że Wal-Mart żądał również
od dostawców natychmiastowego obniżenia cen na towary
wyprodukowane w innych krajach, jeśli zmieni się kurs
wymiany; te korekty cen przypuszczalnie następują tylko w
jednym kierunku.

Niemniej jednak Wal-Mart przesuwa granice tak daleko poza
rozsądek, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych
Departament Sprawiedliwości często stawiał zarzuty karne o
kradzież płac, a wiele grup pracowników i inne osoby
wszczynały pozwy zbiorowe, co skutkuje dużymi karami,
choć nie na tyle wysokimi, aby zmienić praktyki firmy. W
ciągu ostatnich kilku lat firma zapłaciła prawie 650 milionów
dolarów, aby uregulować 63 pozwy sądowe o odmowę
wypłaty nadgodzin, zmuszając pracowników do pracy
podczas przerw lub pracy poza normalnymi zmianami, a
także innych rodzajów kradzieży płac. W tym samym czasie
Wal-Mart stanął przed kolejnymi 76 podobnymi pozwami
zbiorowymi w sądach w całym kraju. W osobnym przypadku
firma zapłaciła 40 milionów dolarów za odmowę płacenia za
nadgodziny,
odmawianie
pracownikom
przerw
na
odpoczynek i manipulowanie kartami czasu pracy. Nieco
wcześniej Walmart zapłacił 40 milionów dolarów zaległych
wynagrodzeń
85
000
pracowników,
odmawiając
pracownikom odpoczynku i przerw na posiłki, odmawiając
płacenia za nadgodziny i manipulując kartami czasu pracy w
celu obniżenia płac pracowników. Wielu z nich to
menedżerowie, którym odmówiono nadgodzin. Następnie
Wal-Mart zapłacił 11 milionów dolarów za wynajęcie setek
nielegalnych imigrantów do sprzątania sklepów, firma
twierdziła, że nie zna kontrahentów zatrudniających
nielegalnych imigrantów. W tym samym czasie Wal-Mart
zapłacił 55 milionów dolarów za skrócenie czasu przerwy
pracowników i pracowników pracujących bez ewidencji

nadgodzin. Nieco wcześniej Wal-Mart wypłacił około 35
milionów
dolarów
zaległych
wynagrodzeń
tysiącom
pracowników w ciągu ostatnich pięciu lat. Mniej więcej w tym
samym czasie robotnicy zdobyli 80 milionów dolarów
nagrody pozwu zbiorowego za pracę poza godzinami pracy,
a następnie zdobyli dodatkowe 65 milionów dolarów
odszkodowania.

Praktyki Wal-Mart dotyczące pracy i cen rozciągają się na
Chiny, zarówno ze względu na pozyskiwanie produktów, jak
i obecność detaliczną w tym kraju. Nieustanny popyt na
niższe ceny dostawców w Chinach nieuchronnie zmusza te
firmy do cięć płac, tworząc w całym kraju „wal-Martowe
sklepy potowe”. W powtarzających się przypadkach
urzędnicy stwierdzili, że ci dostawcy płacą poniżej płacy
minimalnej, wstrzymują wynagrodzenie od pracowników,
którzy nie spełniają celów sprzedaży, odmawiają płacenia za
nadgodziny i wiele więcej. W wielu przypadkach
pracownikom mówi się, aby okłamywali rządowych
audytorów. Oczywiście, dyrektorzy Wal-Martu są w pełni
świadomi warunków, jakie stwarzają, ale potem tworzyli je
w USA od ponad 50 lat i jak dotąd nie wykazywali żadnych
obaw. Jeden z konsultantów branży detalicznej powiedział o
kadrze kierowniczej w Wal-Mart: „Pytani o prawo pracy,
generalnie mówią, że przestrzegają prawa jurysdykcji, w
której działają, ale jasne jest również, kiedy to mówią, że
przywiązują dużą wagę do kształtowania prawa w
jurysdykcjach, w których działają”. To ostatnie jest
poważnym problemem dla wszystkich amerykańskich
korporacji wielonarodowych w Chinach i w każdym innym
kraju, ponieważ użyją one całej siły rządu USA w próbach
wymuszenia
przeniesienia
ich
zdeprawowanych
„standardów” na każdy inny kraj, robiąc jednocześnie
wszystko aby mieć uprawnienia do utrudniania rządom
krajowym podejmowania działań przeciwko nim, czy to w
celu kradzieży płac, czy jakiejkolwiek innej działalności
przestępczej.

Apple

Pomimo estetycznego wyglądu i atrakcyjnych produktów,
Apple stosuje jedną z najbardziej godnych ubolewania
praktyk pracowniczych spośród wszystkich amerykańskich
międzynarodowych korporacji. Pisałem wcześniej, że
prawdziwa innowacja Steve’a Jobsa była w firmę Foxconn,
która budując milionowy obóz koncentracyjny będzie mogła
produkować i montować iphone'y, podczas gdy milion
młodych robotników będzie żyło na krawędzi głodu.
Zauważyłem też, że Apple siedzi na stosie gotówki w
wysokości 150 miliardów dolarów (potem wzrosła do 200
miliardów dolarów), ale cała ta kupa gotówki została
skradziona pracownikom, którzy wytwarzali produkty Apple.
Gdyby Steve Jobs zapłacił tym pracownikom coś, co
przypominałoby pensję na przeżycie, stos gotówki Apple
wynosiłby zero. Steve Jobs chciał, aby Apple było rentowne,
z marżą około 40%, ale zyski Apple nie pochodziły z
projektowania i sprzedaży fajnych produktów; pochodziły z
kradzieży zarobków najsłabszych młodych ludzi, którzy
potrzebowali pracy i startu w życiu. Aby odnieść sukces w
swojej misji, Jobs musiał najpierw upewnić się, że zawiodą
się w swoich aspiracjach. I dopiął swego. Nawet w
wewnętrznym raporcie firmy Apple omawiając warunki
panujące w fabrykach, które wytwarzają i montują jego
produkty, przyznał, że co najmniej 55 ze 102 fabryk sprawia,
że personel pracuje więcej niż 60 godzin tygodniowo, że
tylko 65% płaci ustawowe płace minimalne lub ustawowe
świadczenia i że 24 fabryki nie płaciły nic w pobliżu płacy
minimalnej w Chinach. Nacisk wywierany na tych młodych
ludzi, aby zwiększyć produktywność, był naprawdę nie do
przyjęcia, ponieważ dziesiątki młodych ludzi popełniało
samobójstwa - fakt, który nie umknął uwadze ani Steve'a
Jobsa, ani Tima Cooka, ale nie spowodował żadnego
działania. Organizacja praw człowieka oskarżyła Foxconn o
„nieludzkie i przebojowe” kierownictwo, a kierownictwo ani
Foxconn, ani Apple nie uznały za stosowne skomentowanie
tego.

Nike

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Nike wraz z Nestle,
Coca-Colą i McDonald's to cztery najbardziej bojkotowane
firmy na świecie, powiedziałbym, że nie bez powodu. Jednym

z tych powodów jest zespół sweatshopów, z którego słynie
Apple. Witryna internetowa o nazwie „123HelpMe.com”
opublikowała 8 września 2012 r. artykuł zatytułowany
„Poznaj swoją siłę nabywczą”, w którym dokonano
następujących obserwacji:

„Nike walczy z bojkotem swoich produktów od 1996 r., kiedy
amerykański
magazyn
pokazał
fotografię
młodego
pakistańskiego chłopca zszywającego piłkę Nike. Rok później
wizerunek firmy doznał kolejnego ciosu, gdy raport ujawnił,
że pracownicy zakontraktowanych fabryk w Wietnamie były
wystawione na działanie toksycznych oparów, nawet 177
razy większych niż dopuszczalne w tym kraju. Pod koniec
dekady, gdy ruch antyglobalistyczny zaczął trafiać na
pierwsze strony gazet podczas protestów na spotkaniach
WTO na całym świecie, bojkot sklepów Nike spowodował
poważne szkody. Wiarygodne źródła publicznie ujawniły
ponure
warunki
pracy
ludzi
zatrudnionych
przez
podwykonawców
wytwarzających
produkty
Nike
w
Indonezji, Haiti i Wietnamie. Związek Nike z wyzyskiem
pracowników trzeciego świata podsycił światowy bojkot ich
produktów. Wiele publikacji - New York Times , Washington
Post, Sydney Morning Herald, Life Magazine - donosiło o
niesprawiedliwym traktowaniu pracowników wytwarzających
produkty Nike. Dzieci szyjące piłki futbolowe za 60 centów
dziennie, bici robotnicy, molestowani seksualnie, upadający
z wycieńczenia, wyrzucani z pracy z powodu zwolnienia
lekarskiego, pracujący w niebezpiecznych warunkach,
otrzymujący
wynagrodzenie
poniżej
godziwego
wynagrodzenia - lista jest długa."

Inna strona internetowa o nazwie „viet.net”,
specjalizowała się w Nike w Wietnamie, napisała:

która

„Musisz spełnić limit, zanim będziesz mógł wrócić do domu.
Uderzyła wszystkich 15 liderów zespołów po kolei od
pierwszego do piętnastego ... Ból fizyczny nie trwał długo,
ale ból, który czuję w moim sercu, nigdy nie zniknie."
Powyższe słowa zostały wypowiedziane przez Thuy i Lap,
dwie pracownice fabryki Nike w Wietnamie, zgłoszone przez
CBS w październiku 1996 roku. Jakkolwiek niepokojące

mogły być te komentarze, okazały się one jedynie rysą na
powierzchni znacznie większej przerażającej rzeczywistości potwierdzonej,
skwantyfikowanej
i
w
pełni
udokumentowanej w raporcie Vietnam Labor Watch z marca
'97 podczas wizyty w Wietnamie. Odwaga Thuy & Lap, by
przeciwstawić się warunkom pracy w warsztatach Nike,
pomogła zapoczątkować światowy ruch. W 1998 roku Phil
Knight obiecał zmienić praktyki pracy Nike w Azji.
Zaobserwowaliśmy kilka ulepszeń, ale większość planu
działania Phila Knighta to tylko puste obietnice. Niedługo
potem obie kobiety zostały zwolnione za rozmowę z
reporterem. Pomimo postępowego wizerunku w Stanach
Zjednoczonych, Nike jest zupełnie inną firmą w Wietnamie i
innych azjatyckich zakładach produkcyjnych. Zgłoszenia
dotyczące
przemocy
fizycznej,
wykorzystywania
seksualnego,
pensji
poniżej
płacy
minimalnej
i
wyniszczających systemów kwot są potwierdzane przez CBS
News, New York Times, USA Today, Wall Street Journal, AP,
Reuters, a także inne organizacje non-profit i pozarządowe.
Nike nadal traktuje swój problem pracowniczy jako kwestię
PR. Za zamkniętymi drzwiami Nike kontynuuje swój cel
sabotowania każdej organizacji związkowej, która stanie jej
na drodze. Aby wykoleić współpracę między amerykańskimi
grupami pracowniczymi i wietnamskimi organizacjami
pracowniczymi, Nike wysłał „prywatny” list do wysokiego
szczebla wietnamskiego urzędnika rządowego oskarżając
amerykańskich działaczy związkowych o ukrywanie tajnego
programu „zmiany rządu w Wietnamie”. Nieco później Nike
zgodził się w końcu wypłacić ponad milion dolarów nadgodzin
dla prawie 5000 robotników w Indonezji, co według
wietnamskiej strony internetowej oznacza ponad 500 000
bezpłatnych nadgodzin w ciągu dwóch lat.

Amazon

Podobnie jak Wal-Mart, Amazon obiecuje konsumentom
niskie ceny, ale zamiast tego udaje mu się czerpać większość
swoich zysków od dostawców, ostatecznie eliminując
możliwość skutecznej konkurencji wśród głodujących, co jest
wynikiem wyłącznie monopolistycznej pozycji rynkowej.
Wal-Mart pobiera wysokie opłaty za umieszczenie towarów
na półkach sklepowych, a Amazon robi coś podobnego, z

coraz większymi wymaganiami, wykorzystując swoją siłę
marketingową do pożerania prawie wszystkich zysków w
branży wydawniczej. Podczas gdy Wal-Mart wymusza
pieniądze od dostawców na promocje, Amazon wymusza
płatności od wydawców do funduszu rozwoju marketingu,
pochłaniając kolejne 5% lub 10% ich zysków. Amazon stał
się szczególnie paskudną firmą, która nie jest już
zainteresowana zarabianiem pieniędzy na świadczeniu
usługi, ale staje się coraz bardziej drapieżna. Kilka lat temu
firma zainicjowała coś, co nazwała „Projektem Gazeli”, a jej
prawnicy
nazwali
„Programem
Negocjacji
Małych
Wydawców”, który najwyraźniej wziął swoją nazwę od gazeli
ściganej przez geparda – innymi słowy jako ofiary. Władza
monopolistycznego nabywcy prawie nie ma granic,
pozwalając mu na narzucanie swoim dostawcom dowolnych
warunków lub żądań. Jeff Bezos i jego dyrektorzy w Amazon
robią dokładnie to samo, co Wal-Mart i wszystkie inne
amerykańskie korporacje wielonarodowe, wykorzystując
swoją siłę rynkową do zubożenia całego łańcucha dostaw i
wrzucenia wszystkich pieniędzy do własnych kieszeni. A
kiedy zyski z łańcucha dostaw znikną, następnym krokiem
są pensje i płace w całym łańcuchu.

Franklin Foer napisał artykuł w New Republic, zatytułowany
„Amazon Must Be Stopped” (99), w którym zauważył, że
wielu autorów, a także wielu z branży wydawniczej, wyraziło
obawy, że najwyraźniej nienasycona chciwość Amazona
połączona z jego pozornie nieograniczoną pogardą dla jego
dostawców, ostatecznie zniszczy zaliczki, które wydawnictwa
wypłacają swoim autorom, eliminując w ten sposób wielu
autorów z rynku. Napisał, że „zaliczki sprawiają, że
finansowo opłaca się pisarzowi poświęcenie lat pracy nad
projektem”, a co ważniejsze, że „te z góry wypłacane
pieniądze są filarem ekonomicznym, na którym opierają się
wysokiej jakości książki, wielkim bastionem przeciwko
dyletantyzmowi”. Oczywiście jest bardzo poprawny. Foer
ujawnił również fakt, że Amazon, podobnie jak większość
dużych amerykańskich firm, jest zdumiewająco drapieżny,
gotów zainwestować ogromne sumy w niszczenie
potencjalnych konkurentów, pisząc, że Amazon „miał
historię niszczenia młodych firm, takich jak Zappos i
Diapers.com,
gdy
zaczynali
stanowić
wyzwanie
konkurencyjne.Wykorzystuje swoje bogactwa, aby podcinać

ceny przeciwników – Amazon był gotów stracić 100 milionów
dolarów w ciągu trzech miesięcy w dążeniu do zaszkodzenia
Diapers.com – a kiedy wyczerpał zasoby swoich wrogów,
kupuje je i odchodzi jeszcze silniejszy."

Starbucks

Starbucks podąża w dużej mierze za tym samym
schematem, chociaż rzadko o tym czytamy w mediach.
Według doniesień firma jest znienawidzona przez swoich
pracowników w USA za wiele swoich praktyk biznesowych, w
tym politykę zamykania sklepu bardzo późno w nocy i
powrotu do ponownego otwarcia zaledwie kilka godzin
później. Praktyki kadrowe Starbucks zostały opisane jako
szczególnie surowe, z godzinami pracy i warunkami
zmieniającymi się gwałtownie z tygodnia na tydzień lub z
miesiąca na miesiąc, skutecznie uniemożliwiając normalne
życie. Pracownicy w całych Stanach Zjednoczonych gorzko
narzekają, że otrzymują tylko płacę minimalną, a mimo to
są odsyłani do domu, jeśli sprzedaż jest powolna. Media
donosiły, że sytuacja pogorszyła się do tego stopnia, że
utrzymanie personelu stało się niezwykle trudne. Gdy
amerykańscy rodzice zdecydowanie potępili zatrudnienie w
Starbucks, firma uruchomiła tak zwane „forum rodzinne”, na
którym zapraszano rodziców tych młodych ludzi do słuchania
„historii sukcesu” dzieci, które „wspinały się po szczeblach
kariery” i zostały menedżerami. Brak informacji, czy rodzice
byli zachwyceni perspektywą, że ich dzieci spędzą dziesięć
lat, aby wspiąć się po dwustopniowej drabinie. W Wielkiej
Brytanii media ujawniły jeszcze więcej stłumionego gniewu
wymierzonego w firmę przez jej własnych pracowników,
ostatnia dotyczyła obowiązkowych zmian w ich umowach o
pracę, które ograniczyłyby lub wyeliminowały wiele korzyści
dla pracowników, w tym przerwy na lunch, eliminację
zwolnienia chorobowego pracowników i świadczenia z tytułu
macierzyństwa. Pracownicy twierdzą, że otrzymali nową
umowę i nakazano jej podpisanie lub zwolnienie. Co ciekawe,
personel został również poinformowany, że każdy, kto
dyskutowałby o ówczesnym oburzeniu z powodu unikania
podatków przez Starbucks w Wielkiej Brytanii, zostanie
natychmiast zwolniony. Badacze z Manchester Business
School twierdzili w raporcie medialnym, że Starbucks „cierpi

na implozję swojej reputacji”, nie tylko zewnętrznie, ale
także wewnętrznie wobec własnych pracowników, co
nieuchronnie prowadzi do poważnego upadku firmy.

Edukacja amerykańska

Amerykańskie uniwersytety, które zostały prawie całkowicie
sfinansowane, a ich zarządzanie składa się obecnie głównie
z osób zajmujących się finansami, a nie z akademików, po
prostu skopiowały teorie maksymalizacji zysku, których
nauczyły się w szkole biznesu: najszybszym sposobem na
wzbogacenie się jest zatrudnianie pracowników bez
wynagrodzenia przy jednoczesnym wzroście opłat. Systemy
szkół podstawowych i średnich zaczynają podążać w tym
samym tempie. Co gorsza, z coraz bardziej ekstremalnym
naciskiem na finanse i zyski, większość głównych
amerykańskich uniwersytetów rezygnuje z etatowych (i
zawodowych) profesorów i ucieka się do zatrudnionych w
niepełnym wymiarze godzin nauczycieli kontraktowych z
minimalnym wykształceniem, którym płacą około 2000
dolarów za kurs i zarabiają trochę więcej niż 20 000 dolarów
rocznie, trochę więcej niż praca na pełen etat w McDonald's.
A ci, którzy pracują na pełny etat, są bardziej zainteresowani
publikacją artykułów w celu utrzymania zatrudnienia niż
nauczaniem. Obroty są wysokie, ponieważ te stanowiska
wyraźnie nie są karierą. Główna część amerykańskiego
modelu biznesowego edukacji, który Raj Mehta nazwał
„innowacyjnym
modelem
zarządzania
szkolnictwem
wyższym” Harvarda, obejmuje zatrudnianie pracowników
tymczasowych i niepełnoetatowych, takich jak tak zwani
„współpracownicy” w Wal-Marcie. Ci „nauczyciele” nie są
pełnoetatowymi
pracownikami
akademickimi,
ale
pracownikami kontraktowymi o niepewnym statusie
zatrudnienia i nie mają prawa do żadnych świadczeń, co
zmniejsza koszty wynagrodzeń dydaktycznych o 75% i
jakość kształcenia o mniej więcej taki sam odsetek. Chodzi
o maksymalizację zysku, inaczej zwaną ślepą chciwością.

Dzisiejsi studenci amerykańskich uniwersytetów otrzymują
„edukację”
od
niewykwalifikowanych
25-letnich
absolwentów, którzy zarabiają mniej niż 20 000 dolarów

rocznie, ale płacą czesne na podstawie instrukcji
doświadczonych doktorantów i profesorów zarabiających
150 000 dolarów. Z wiarygodnych doniesień wynika, że 70%
profesorów i instruktorów na uczelniach wyższych w USA to
nauczyciele kontraktowi, w niepełnym wymiarze godzin,
czasowi
nauczyciele
adiunkci
z
niskim
poziomem
wykształcenia, bez nauczania i z niewielkim, jeśli w ogóle,
doświadczeniem, mimo że czesne stale rośnie z każdym
rokiem. Biorąc pod uwagę, że ci tak zwani profesorowie będą
mieli większość zajęć licencjackich, oznacza to, że 80% lub
więcej wszystkich studentów jest na tym stanowisku(100)
(101). W marcu 2015 r. Washington Post opublikował
artykuł młodej kobiety, która była jedną z tych „adiunktów”
w Waszyngtonie, twierdząc, że prowadziła aż pięć zajęć w
każdym semestrze na czterech różnych uniwersytetach w
dni, które często trwały 13 godzin, na stanowisku, które
zapewniało „brak pewności zatrudnienia lub dostępu do
świadczeń i znacznie niższe zarobki niż mają zwykli
wykładowcy”. Powiedziała, że po dwóch latach nie mogła
dłużej tolerować stresu i wyczerpania i opuściła edukację, by
pracować jako redaktorka.

Model ten został zaadaptowany przez międzynarodowe
koncerny amerykańskie jako sposób na obniżenie kosztów
pracy i zwiększenie służalczości robotników i - jak zauważył
Noam Chomsky - jest częścią ogólnego ataku na klasę
średnią. Ten model skupiający się na tym, co możemy
nazwać „niepewnym zatrudnieniem”, jest podstawą
amerykańskiego społeczeństwa. Napisał: „Kiedy Alan
Greenspan składał zeznania przed Kongresem w 1997 r. na
temat cudów gospodarki… powiedział wprost, że jedną z
podstaw jego sukcesu gospodarczego jest narzucanie
czegoś, co nazwał „większą niepewnością pracowników”.
Jeśli pracownicy są bardziej niepewni siebie, jest to bardzo
"zdrowe" dla społeczeństwa, bo... nie będą prosić o pensje,
nie będą strajkować, nie będą domagać się zasiłków, będą
chętnie i biernie służyć panom w sposób optymalny dla
kondycji ekonomicznej korporacji”. I oczywiście sposobem
na przeniesienie tej niepewności na uniwersytety jest
niegwarantowanie zatrudnienia, poprzez wykorzystanie
studentów i innych słabo wykwalifikowanych pracowników
kontraktowych do niesienia ciężaru nauczania za jedną
dziesiątą kosztów profesorów zwyczajnych. Takie podejście

zapewnia oczywiście również amerykańskim uniwersytetom
„elastyczność” siły roboczej, co oznacza brak ograniczeń w
zwalnianiu pracowników. Chomsky ponownie: „(umożliwia)
transfer funduszy na inne cele poza edukacją. Koszty
oczywiście ponoszą studenci ze szkodą dla edukacji, ale
edukacja nie jest ich celem”.

Ten proces dosłownego niszczenia systemu edukacji nabierał
w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci cichego rozpędu,
dopiero teraz pojawiając się w pełni jawnie, gdy uzyskano
już wystarczające wsparcie prawne i sądowe, i jest teraz
mocno
ugruntowany
również
w
systemach
szkół
publicznych. Biorąc pod uwagę ogromny nacisk w Stanach
Zjednoczonych na prywatyzację szkół podstawowych i
średnich, ci sami nauczyciele z Wal-Martu wkrótce zajmą się
również wszystkimi niższymi poziomami edukacji. W
przełomowym orzeczeniu w Kalifornii z czerwca 2014 r. sądy
unieważniły staż pracy nauczycieli i inne przepisy, które
zapewniały nauczycielom jakiekolwiek bezpieczeństwo
pracy. Pedagog Michelle Rhee, która przez kilka lat była
rektorem szkół publicznych w Waszyngtonie, napisała, że
orzeczenie „stanowi wyraźną wygraną dla wszystkich dzieci
w kalifornijskich szkołach publicznych… i dla całego zawodu
nauczyciela”. Następnie twierdziła, że jej celem stojącym na
czele tego orzeczenia sądu było „podniesienie zawodu
nauczyciela” i że orzeczenie było „hołdem dla nauczycieli”.
Nie mam pojęcia jak, ale nie potrafię sobie wyobrazić
większych kłamstw. W tym przypadku ktoś naprawdę musi
podążać za pieniędzmi, zwłaszcza z organizacji Rhee o
śmiesznie nazwanej „StudentsFirst”. Ta zdrada edukacyjna
jest szczególnie katastrofalna, ponieważ Stany Zjednoczone
już odnotowywały stuprocentową rotację nauczycieli co
około pięć lat - tempo, które teraz z pewnością przyspieszy.

Ale nie traćmy głównego punktu, który polega na tym, że
uniwersytety, a teraz systemy szkolne, zajmują się masową
kradzieżą płac. Zostały sfinansowane do tego stopnia, że ich
główną funkcją jest zbieranie pieniędzy i inwestowanie
funduszy żelaznych, skupianie się na zyskach finansowych,
a nie na edukacji, oraz ściąganie płac na każdym etapie
łańcucha, aby skierować wszystkie pieniądze na szczyt.
Również w tym przypadku bez wyraźnego celu. Jeśli

uniwersytet nie istnieje po to, by kształcić, to dlaczego w
ogóle istnieje? Wiele amerykańskich uniwersytetów, choćby
na przykładzie Harvardu, ma tak duże fundusze żelazne, że
całe czesne za rok jest absolutnie trywialne w porównaniu z
wielkością i dochodami z ich funduszy żelaznych. Wszystkich
stać było na oferowanie bezpłatnego czesnego, nawet nie
zauważając niewielkiego spadku dochodów, ale wciąż co
roku
wykrwawiają
studentów
wyższymi
opłatami,
jednocześnie wyciągając maksymalne ulgi płacowe od
nauczycieli i personelu.

*
Notatki:
Reference links Part 3 How the US became rich

Sam Mitriani – The True History of the Origins of
Police
(1) https://www.alternet.org/2015/02/true-history-originspolice-protecting-and-serving-masters-society/
Walter Reuther – assassination attempts
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Reuther
(3) https://fornology.blogspot.com/2015/10/walter-preuther-assassination-attempt.html
(4) https://www.freep.com/indepth/money/cars/2020/05/08/uaw-walter-reutherworkers-rights/3084539001/
FBI still refuses to release documents on Walter Reuther’s
death.
(5) https://thirdworldtraveler.com/Parenti/Walter_Reuther_
DT.html
Protecting Capitalism
(6) https://tarbell.org/2017/11/no-uncle-sam-cantnegotiate-lower-drug-prices/
Railway strike Chicago 1894

(7) https://libcom.org/history/articles/pullman-railwaystrike-chicago-1894
(8) https://speakoutsocialists.org/the-significance-of-thepullman-strike-of-1894/
(9) https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/25
0782
1914, US troops opened fire on a group of striking
mine workers in Colorado
(10) https://www.du.edu/ludlow/working.html#:~:text=Sh
ortly%20after%20dawn%20on%20April%2020%2C%2019
14%20Colorado,later%20the%20camp%20was%20in%20r
uins%20%28figure%202%29.
Labor union in Pennsylvania coal mine shot and killed
by the company management
(11) http://www.illinoislaborhistory.org/labor-historyarticles/fannie-sellens
1919 police strike in Boston
(12) https://www.history.com/this-day-in-history/theboston-police-department-goes-on-strike
(13) https://libcom.org/history/short-history-boston-policestrike-1919
1919 labor organiser in Washington was captured, tortured,
castrated and then lynched.
(14) https://popularresistance.org/class-war-violencecentralia-1919/
1932 50,000 WWI veterans marched to Washington to
collect $625 government bonuses
(15) https://www.warhistoryonline.com/wararticles/bonus-army-veterans.html
(16) https://www.nps.gov/articles/bonus-expeditionaryforces-march-on-washington.htm
(17) Ibid
Miners’ strike West Virginia in 1921, shooting war
with about 5,000 striking miners.

(18) http://libcom.org/history/west-virginias-mine-wars1920-1921
Bombing miners
(19) https://www.wvencyclopedia.org/articles/1825
(20) https://expatalachians.com/biplanes-over-blaircalling-in-the-air-force-for-the-mine-wars
1930, farm workers beaten and arrested in California for
attempting to form unions
(21) https://mtwsfh.blogspot.com/2008/09/1929-1930crash-of-29-federal-reserve.html
(22) https://www.history.com/topics/mexico/cesar-chavez
1927, striking miners Colorado massacred Rockefeller
private army one of the worst, but by no means the
only
example.
In
at one of his mines in were by his private army using
machine guns.
(23) https://libcom.org/history/1927-colorado-minersstrike-and-columbine-mine-massacre
(24) https://www.jstor.org/stable/4492179
(25) https://history.denverlibrary.org/news/rememberingcolorados-coal-wars
1929 North
murdered

Carolina,

striking

textile

workers

(26) https://www.workers.org/2019/03/41513/
500,000 mill workers strike in
violently suppressed US military

South

Carolina,

(27) https://www.encyclopedia.com/history/encyclopediasalmanacs-transcripts-and-maps/millworkers-strike
(28) https://libcom.org/history/us-national-textile-workersstrike-1934-jeremy-brecher
(29) https://www.workers.org/2012/08/3450/
1935, striking electrical workers Toledo, Ohio killed US
troops
(30) https://parallelnarratives.com/toledo-electric-autolite-strike-1934/

(31) https://en.wikipedia.org/wiki/Auto-Lite_strike
1930 San Francisco dock workers strike killed many
(32) http://picturethis.museumca.org/timeline/depressionera-1930s/political-protest/info
(33) https://www.counterpunch.org/2014/07/02/thestrike-that-shook-san-francisco-and-rocked-the-pacificcoast/
Ludlow massacre
(34) https://www.history.com/this-day-in-history/militiaslaughters-strikers-at-ludlow-colorado
(35) https://medium.com/lessons-from-history/how-therockefeller-family-organized-the-ludlow-massacre5db320606657
(36) https://www.youtube.com/watch?v=26H9QPVITTw
(37) https://libcom.org/history/1914-the-ludlow-massacre
(38) https://coloradoencyclopedia.org/article/ludlowmassacre
(39) https://military.wikia.org/wiki/Ludlow_Massacre
(40) https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/featur
es/rockefellers-ludlow/
Rockefeller private army
(41) https://www.marxists.org/history/usa/parties/spusa/1
914/0900-debs-gunmenminers.pdf
Cyrus Eaton Republic Steel Company private army
(42) https://chicagology.com/notoriouschicago/1937steelriot/
(43) https://ohiohistorycentral.org/w/Republic_Steel_Comp
any
(44) https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/unitedstates-steelworkers-strike-contract-and-union-recognition1937
Ford auto company private military beat Walter
Reuther

(45) https://www.britishpathe.com/video/VLVAGLF764FRU
RUSXERM66ZUOX6G-USA-UNITED-AUTO-WORKERSSTRIKE-FORD-WALTER-REUTHER-ANDHENRY/query/FORD+WORKERS
(46) https://popularresistance.org/how-the-ford-motorcompany-won-a-battle-and-lost-ground/
Carnegie private military
(47) https://timeline.com/dale-carnegie-militia-battlestriking-workers-c0fdc8a75527
(48) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id
=1162526
Pinkerton Detective Agency
(49) https://www.grunge.com/316708/the-untold-truth-ofthe-pinkerton-national-detective-agency/
(50) https://www.infobloom.com/what-was-the-pinkertondetective-agency.htm
(51) https://thrillingdetective.com/2018/09/10/allan-jpinkerton-and-the-pinkerton-detective-agency/
“The most concentrated period of labor-management
strife in the country’s history”
(52) https://libcom.org/history/world-war-ii-post-warstrike-wave
(53) https://socialistworker.org/2014/06/03/ups-and-theoutlaw-strike
(54) https://mtwsfh.wordpress.com/2009/03/01/1946stealing-a-hundred-billion-dollars-the-mafia-financestricky-dick-rewarding-war-criminals-and-it-aint-over-yetfor-the-master-race/
Truman threatened to hang striking workers
(55) https://www.trumanlibrary.gov/education/presidential
-inquiries/steel-strike-1952
(56) https://www.history.com/this-day-in-history/trumanorders-army-to-seize-control-of-railroads
(57) https://sciemce.com/25320732/president-threatenedstriking-workers-prevent-crippling

Paul Krugman, iNYT on March 2, 2015: “Then there’s history.
..the middle-class society
(58) https://www.nytimes.com/2015/03/02/opinion/paulkrugman-walmarts-visible-hand.html
James Petras The Great Transformation
(59) https://www.europereloaded.com/the-greattransformation-from-the-welfare-state-to-the-imperialpolicestate/#:~:text=%20The%20Great%20Transformation%3A
%20From%20the%20Welfare%20State,end%20of%20Worl
d%20War%20II%20to…%20More%20
Paul Volcker savage recession
(60) https://theweek.com/articles/618964/forgottenrecession-that-irrevocably-damaged-american-economy
(61) https://www.wsws.org/en/articles/2019/12/11/persd11.html
(62) https://jacobinmag.com/2019/12/paul-adolphvolcker-obituary-federal-reserve-chair
(63) https://mattstoller.substack.com/p/corporate-powerprotests-and-the
Keynes “the object of credit restriction is to withdraw from
employers the financial means to employ labor
(64) https://monthlyreview.org/2012/04/01/sadomonetarism/
Volcker – “The standard of living of the average
American has to decline”
(65) https://www.nytimes.com/1979/10/18/archives/volck
er-asserts-us-must-trim-living-standard-warns-ofinflation.html
(66) https://prospect.org/economy/paul-volcker-withouttears/
(67) https://medium.com/@timbarker_2092/a-note-onpaul-volcker-and-the-standard-of-livingd262f7f83b51#:~:text=In%20many%20of%20these%20hi
stories%2C%20Volcker%20is%20quoted,ambigui%20t%20
y%20about%20just%20what%20he%20said.

Business Week “Some people will have to do with
less”.
(68) https://graypantherssf.igc.org/hartrudman.htm
Michael Mussa, IMF “The Federal Reserve had to show
that when faced with the painful choice between
maintaining a tight monetary policy to fight inflation
(69) https://monthlyreview.org/2012/04/01/sadomonetarism/
Michael Jensen of Harvard’s Graduate School of
Business showed that 95% of all CEO contracts
provided enormous severance packages
(70) https://www.newsweek.com/2017/04/14/harvardbusiness-school-financial-crisis-economics-578378.html
Merrill Lynch Stanley O’Neal ‘terminated’ with more
than $160 million
(71) https://www.thestreet.com/investing/stocks/onealskates-with-160-million-10387295
Warren Buffett “Getting fired can
particularly bountiful payday for a CEO

produce

a

(72) https://www.mlrpc.com/articles/executivecompensation-much-much/
“If Volcker’s and Carter’s attacks on unions were
indirect, Reagan’s were altogether frontal.
(73) https://www.usw.org/blog/2014/age-of-crushinganxiety-how-the-bottom-fell-out-in-america
2013 Robert Kuttner article The Task Rabbit Economy
(74) https://prospect.org/power/task-rabbit-economy/
“Only if the suppression of labor’s power is made part
of the equation can the overall decline in good jobs
over the past 35 years be explained.
(75) https://prospect.org/article/40-year-slump-d2/
Alan Greenspan the “traumatized worker”
(76) https://prospect.org/article/40-year-slump-d2/
Florida agriculture ruthless exploitation of domestic
and foreign workers.

(77) http://rinf.com/alt-news/breaking-news/poverty-andslave-labor-in-floridas-corporate-farms-ruthlessexploitation-of-migrant-workers/
Child labor in America
(78) https://www.bls.gov/opub/mlr/2017/article/history-ofchild-labor-in-the-united-states-part-1.htm
(79) https://rarehistoricalphotos.com/child-labor-america/
(80) https://laborcenter.uiowa.edu/special-projects/childlabor-public-education-project/about-child-labor/childlabor-us-history
(81) https://www.history.com/topics/industrialrevolution/child-labor
(82) https://www.history.com/news/child-labor-lewis-hinephotos
(83) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC13819
23/#:~:text=Across%20the%20United%20States%2C%20
child%20labor%20accounts%20for,hazardous%20areas%2
0of%20employment%20for%20children%20and%20adoles
cents.
(84) https://www.projectcensored.org/3-child-labor-in-theus-is-worse-today-than-during-the-1930s/
2011 US Senator Jane Cunningham from Missouri
proposed the total repeal of all child-labor laws
(85) https://www.riverfronttimes.com/newsblog/2011/03/1
6/bill-to-repeal-missouris-child-labor-law-is-dead
(86) https://www.dailykos.com/stories/2011/02/14/94468
3/-Missouri-State-Senator-Jane-Cunningham-wants-torepeal-child-labor-regulations
NYT wage theft
(87) https://www.nytimes.com/2020/09/03/business/econ
omy/wage-theft-recession.html
(88) https://www.nytimes.com/2014/09/01/business/more
-workers-are-claiming-wage-theft.html
(89) https://www.nytimes.com/2014/04/22/opinion/wagetheft-across-the-board.html

(90) https://zububrothers.com/2021/10/26/were-losingeverything-amazons-automated-hr-system-commits-wagetheft-on-massive-scale/
Apple’s “warranty-avoidance” warranties charge
Chinese customers 50% of the original cost of a phone
(91) https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-appleapologizes-chinese-consumers-over-warranty-policy
(92) https://bkreader.com/2019/06/28/apple-sales-inchina-projected-to-fall-50-this-year/
Unpaid internships
(93) https://www.allaboutcareers.com/internships/unpaidinternships/
(94) https://greenlining.org/blog-category/2020/unpaidinternships/
Bottling coke and spilling blood
(95) http://www.killercoke.org/downloads/spilling-blood11_11_03.pdf
Mark Thomas 2009, “Belching Out the Devil:
(96) https://www.amazon.ca/Belching-Out-DevilAdventures-Coca-Cola/dp/B00NPMQPTK
New York Daily News Coca-Cola a “cesspool of racial
discrimination”.
(97) https://www.nydailynews.com/news/crime/coke-not16-workers-sue-call-giant-cesspool-racial-discriminationarticle-1.1041197
President of the American Chamber of Commerce:
“Why should we worry about the death squads?
(98) http://www.thirdworldtraveler.com/Haiti/Quotations_U
ses_Haiti.html
Franklin Foer New Republic ‘Amazon Must Be Stopped’
(99) https://newrepublic.com/article/119769/amazonsmonopoly-must-be-broken-radical-plan-tech-giant
70% of college professors and instructors in the US
are these contract, part time, temporary adjunct
teachers

(100) https://www.aft.org/sites/default/files/adjuncts_quali
tyworklife2020.pdf
(101) https://www.insidehighered.com/news/2018/10/12/a
bout-three-quarters-all-faculty-positions-are-tenure-trackaccording-new-aaup

Część 4 – Kradzież IP i kopiowanie

Spis treści
Międzynarodowa Wielka Kradzież
Napady I wojny światowej
Operacja Spinacz – II wojna światowa
Zwycięzcą „Olimpiady Kopiowania” jest:
Naród banitów

Międzynarodowa Wielka Kradzież

Jedna pozycja celowo i starannie usunięta z amerykańskich
zapisów historycznych dotyczy ogromnych konfiskat mienia
z Niemiec po obu wojnach światowych. Niemcy zmuszeni do
udziału w wojnach, których nie chcieli, wojnach, których
głównym celem było ich trwałe zniszczenie, po pierwszej
wojnie zostały metodycznie splądrowane z całej zagranicznej
własności i mienia, a po drugiej z całej własności
zagranicznej i większości krajowej, wszystkich jego IP,
wynalazków, patentów i praktycznie całej bazy wiedzy
narodu. Po pierwszej wojnie same Stany Zjednoczone
skonfiskowały znacznie ponad miliard dolarów własności
prywatnej i niezliczone miliardy po drugiej wojnie. Podczas
pierwszej wojny Stany Zjednoczone internowały i
deportowały wiele tysięcy Niemców, z których prawie
wszyscy byli obywatelami USA. Oto część tej historii.

Przejęcia własności I wojny światowej

Podczas I wojny światowej rząd Stanów Zjednoczonych
przejął wszelką własność w USA(1) (2) (3) (4), w której
istniały niemieckie interesy, w tym wszystkie aktywa
korporacyjne i indywidualne oraz wszelkie aktywa, których
własność mogła zostać przypisana rządowi niemieckiemu,
niemieckim przywódcom politycznym, albo nawet elitarnej
klasie kraju. Polityka ta nie ograniczała się bynajmniej do
aktywów Niemiec wyłącznie w Stanach Zjednoczonych ani do
Niemiec. Stanowisko rządu USA było takie, że wszystkie
aktywa Niemiec na całym świecie były dostępne do
konfiskaty we wszystkich krajach, w których niemieckie
firmy lub osoby prywatne posiadały wszelkiego rodzaju
mienie lub aktywa.(5) Dlatego wszystkie światowe aktywa
powinny zostać zajęte, a wpływy z tej grabieży wpłacone do
Departamentu Skarbu USA. Zastosowali tę politykę wobec
wielu narodów, włączając do powojennych traktatów prawo
zdobywcy do plądrowania wszystkich narodów. Mówiąc
prościej, Zachód, kierowany przez USA, który z kolei był
kierowany
przez
swoich
europejskich
kontrolerów
bankowych, ustanowił w prawie swoje „prawo” do konfiskaty
całej międzynarodowej (światowej) własności i aktywów
rządów, korporacji i osób fizycznych Niemiec i ich
sojuszników. I skonfiskowali, zrobili to. Wiele szanowanych
władz międzynarodowych gwałtownie sprzeciwiało się tej
polityce, twierdząc, że konfiskata mienia wroga była nie tylko
zła moralnie, ale sprzeczna ze wszystkimi statutami i
tradycjami prawa międzynarodowego. Ich roszczenia zostały
zignorowane.

Żydowsko-amerykański prawnik Seymour J. Rubin napisał,
że jest „jasne i przekonujące, że ze względu na
sprawiedliwość”
zwycięzca
lub
zdobywca
powinien
skonfiskować całą własność i aktywa pokonanych. Warto
pochylić się nad rozumowaniem, o którym opowiadał się pan
Rubin, a następnie przyjętym w ustawodawstwie USA i
zastosowanym z nawiązką na całym świecie. W
niedatowanym, lecz wydanym po 1950 r. traktacie dla rządu
USA, Malcom S. Mason przedstawił stanowisko Rubina w
następujący sposób: „Inwestycje zewnętrzne nie są już
własnością prywatną. Kraj wykorzystuje inwestycje
zewnętrzne swoich obywateli jako instrument polityki
narodowej”. Żydowsko-holenderski prawnik najwyraźniej

zgodził się z Rubinem, stwierdzając, że „prywatny właściciel
jest obecnie tylko powiernikiem w imieniu swojego rządu”,
dodając, że wszystkie rządy, ale zwłaszcza Niemcy,
„ustanawiają
kontrolę
rządową
nad
inwestycjami
zewnętrznymi, która całkowicie niweczy ich prywatny
charakter”. Panowie ci dodali dalej, że „Tradycje, które
wyrosły w odniesieniu do prywatnych inwestycji wroga,
zostały ustanowione, gdy własność oznaczała coś innego niż
to, co znaczy dzisiaj, a wojna oznaczała coś innego niż to, co
znaczy dzisiaj”.

Są to dalekosiężne oświadczenia o ogromnych implikacjach.
Stanowisko rządu amerykańskiego, kierowanego przez
żydowskich uczonych w dziedzinie prawa (i bankierów), jest
takie, że wszystkie międzynarodowe korporacje nie są
podmiotami prywatnymi, ale raczej narzędziami polityki
zagranicznej obcych rządów, „powierników” działających w
imieniu swoich narodowych rządów i powinny być
traktowane jako takie. Amerykanie zajmowali to stanowisko
jeszcze przed pierwszą wojną światową, utrwalili je w
ustawodawstwie i zajmują dokładnie to samo stanowisko
dzisiaj - z wyjątkiem oczywiście amerykańskich korporacji
wielonarodowych, które w magiczny sposób są całkowicie
prywatnymi przedsiębiorstwami, całkowicie niezwiązanymi z
rządem USA w jakikolwiek sposób i nigdy, przenigdy, nie
będą uważane ani wykorzystywane jako narzędzia polityki
zagranicznej USA. Nie ma tu hipokryzji. Aby poprowadzić
niedoinformowanych i naiwnych dalej w głąb króliczej nory
wyobraźni Alicji, gładko odrzucają całą sprawę, twierdząc, że
„stare tradycje” dotyczące poszanowania własności
prywatnej zostały ustanowione, gdy „własność” oznaczała
„coś innego” niż to, co oznacza dzisiaj, chociaż wygodnie
odmawiają nam powiedzenia, jakie mogą być te różnice. W
każdym razie, dzięki całej tej legalnej sztuczce,
amerykańska wersja „rządów prawa” zachowuje swoją
aureolę w nienaruszonym stanie. Nic więcej tam do
zobaczenia. Przejdźmy dalej.

22 października 1917 r. prezydent Wilson mianował
człowieka nazwiskiem A. Mitchell Palmer na nowo utworzone
stanowisko amerykańskiego „kustosza obcego majątku”,(6)
(7) (8) które to stanowisko piastował przez kilka lat. Była to

specjalna agencja wojenna, której zadaniem było
„przejmowanie, administrowanie i sprzedaż” wszelkiej
„wrogiej własności” w USA. Ta „wroga własność” oczywiście
oznaczała wszystko, co należało do Niemców, a biorąc pod
uwagę
rozległą
propagandę
naszych
żydowskich
propagandystów Lippmana i Bernaysa przeciwko wyrażaniu
jakichkolwiek nastrojów antywojennych, definicja ta
obejmowała mienie więcej niż kilku dysydentów. Te
konfiskaty były uzasadnione jako plan przeciwdziałania
(nieistniejącemu) niemieckiemu planowi kontrolowania
całego handlu światowego, a tym samym uniezależnienia
amerykańskiego przemysłu od niemieckiej własności.

Stanowisko rządu USA, tak wymownie wyrażone przez
Palmera, było takie, że „ten sam pokój, który uwalnia świat
od zagrożenia autokratycznego militaryzmu Cesarstwa
Niemieckiego, powinien również uwolnić go od zagrożenia
autokratycznego industrializmu”. Oznacza to, że Niemcy
odniosły zbyt duży sukces w rozwoju handlu, określanym
inaczej jako plan dominacji nad światem, i że tak jak Niemcy
zasłużyły na całkowite fizyczne zniszczenie ze względu na
swoją determinację, by bronić się w czasie wojny, tak samo
przemysł niemiecki zasługiwał na całkowite zniszczenie na
zwodniczej podstawie, że obaj byli „autokratyczni”. Lub mówiąc prościej - każdy naród, który okazał się lepszy od
USA, był z definicji moralnie naganny i zasługiwał na
zniszczenie z woli Boga.

The Smithsonian Magazine opublikował krótki artykuł na ten
temat 28 lipca 2014 roku, napisany przez innego ŻydaAmerykanina, Daniela A. Grossa,(9) do którego się odniosę.
Zgodnie z artykułem Grossa, każda własność w USA
należąca do niemieckich korporacji lub osób fizycznych, lub
lokalnych imigrantów pochodzenia niemieckiego, była „tylko
przedłużeniem własności niemieckiej” – co dawało USA
prawo do jej przejęcia, wszystkie te działania były następnie
uznane za „legalne” zgodnie z wyjątkową amerykańską
definicją
rządów
prawa.
Niezależnie
od
zasad
sprawiedliwości, równości i prawa, ten szczególny pogląd na
„co twoje jest moje” okazał się tak korzystny dla rządu
Stanów Zjednoczonych i ogólnie amerykańskiego przemysłu,

że Roosevelt zrealizował ten sam program w znacznie
większym stopniu po II wojnie światowej.

Te skonfiskowane aktywa wroga zostały umieszczone w
czymś, co Palmer nazywał trustami, w celu tymczasowego
administrowania, a następnie zbycia, z zastrzeżeniem, że
administratorami i ewentualnymi nabywcami mogą być tylko
„prawdziwi Amerykanie”, tj. nie pochodzenia niemieckiego.
Biorąc pod uwagę całkowitą kontrolę Palmera nad
administracją i rozporządzaniem, stanowiska kierownicze w
trustach, ustalanie ceny sprzedaży i ewentualny wybór
nabywców leżały w jego gestii i skutkowały ogromnym
politycznym patronatem. Skala programu „przejmowania i
sprzedawania” Palmera była zdumiewająca. W ciągu
niecałego roku Palmer chwalił się, że kontrolował ponad 40
000 trustów z aktywami prawie miliarda (w 1918 roku!), a
jego program dopiero się rozpoczął. To było znacznie więcej
niż nic, ponieważ łączne dochody rządu federalnego USA w
tamtych latach wynosiły tylko od 800 do 900 milionów
dolarów, co oznacza, że w niecały rok rząd USA skonfiskował
Niemcom aktywa korporacyjne i osobiste mniej więcej
równoważne całorocznym dochodom rządowym, ale to nie
wszystko.

Jako amerykański kustosz obcych własności, Palmer zaczął
po prostu od konfiskowania całych korporacji, które miały
niemiecką własność, ale szybko rozszerzyły się na wszelkie
przedsiębiorstwa, które żywiły „nastroje proniemieckie”, tj.
sprzeciwiały się w jakikolwiek sposób udziałowi USA w
wojnie. Początkowo obejmowały one każdą firmę
produkującą materiały, które mogą mieć znaczenie dla
działań wojennych, w tym leki, firmy farmaceutyczne, firmy
farbiarskie, chemiczne, firmy wydobywcze, praktycznie
każdy rodzaj produkcji, wszystkie gałęzie przemysłu
metalowego, browary, gazety i wydawnictwa, firmy
tekstylne, linie żeglugowe i wiele innych, stopniowo
rozszerzając się na firmy wszelkiego rodzaju. W bardzo
krótkim czasie biuro Palmera przejęło kontrolę nad setkami
największych przedsiębiorstw handlowych w USA. Ale
skonfiskował też ogromną liczbę małych i nieistotnych firm,
wyłącznie na podstawie ich własności przez osoby
pochodzenia
niemieckiego
(lub
o
proniemieckich

sentymentach), w tym firmę produkującą ołówki w New
Jersey, małą fabrykę czekolady w Connecticut, oraz różne
małe niemieckie browary w Chicago i innych miastach.

Większość danych została utajniona, ukryta lub zniszczona,
ale wydaje się, że Palmer po prostu zidentyfikował i przejął
praktycznie każdą niemiecką firmę w USA, z wyjątkiem być
może małych sprzedawców detalicznych. Niewiele osób
uciekło z tej sieci konfiskat, ponieważ Palmer stworzył
ogromny profesjonalny zespół składający się z wielu setek
bankierów i śledczych, których zadaniem było znalezienie
„ukrytych aktywów”. W końcu było tak wiele firm i przejęto
aktywa oferowane na sprzedaż „prawdziwym Amerykanom”,
że biuro Palmera Alien Property przez kilka lat było
zdecydowanie największą korporacją w Ameryce, i które
chwaliło się jako „największy sklep wielobranżowy w kraju”.

Dowody sugerują, że rząd USA, pławiąc się w brutalnym
antyniemieckim poparciu publicznym dla tej polityki dzięki
Lippmanowi i Bernaysowi, zrobił więcej niż tylko okradał
właścicieli korporacji i bogatych. Artykuł Smithsonian
zauważył, podobnie jak inni, że Palmer szeroko relacjonował
z więcej niż nutą dumy, że przejął „małe gospodarstwa” od
osób fizycznych, w tym „trzy konie” od kogoś, „kilka
dywanów w Nowym Jorku” i „ niektóre kłody cedrowe”.
Dokumenty wydają się wskazywać, że Palmer, przy gorliwym
wsparciu rządu USA, po prostu odszukał każdego
Amerykanina niemieckiego pochodzenia i skonfiskował cały
ich majątek. Nie jest to nierozsądne założenie, bo tak
właśnie robił Palmer z korporacjami – przeszukuj każdą firmę
posiadaną przez osobę o niemieckim pochodzeniu i
skonfiskuj ją.

Jednym z bardziej znaczących przejęć była cała firma
chemiczna Bayer, sprzedana za grosze na publicznej aukcji
na schodach własnej fabryki w Nowym Jorku, której nabywcą
była należąca do Żydów spółka Sterling Products Company
(10) (11) (12) (13). Bayer był wówczas jedną z
największych firm na świecie, produkującą nie tylko
chemikalia, ale także szeroki asortyment leków, w tym
aspirynę - wówczas najpopularniejszy leki na świecie i

najcenniejszy patent. Bayer stracił wszystkie swoje
zagraniczne
aktywa
i
większość
swoich
rynków
eksportowych, Amerykanie przejęli nie tylko amerykańskie
aktywa firmy, ale także większość jej zagranicznych
oddziałów, na przykład wojsko amerykańskie wkroczyło do
Ameryki Południowej i po prostu przejęło na własność
wszystkie firmy Bayer, korporacje i aktywa. I oczywiście
grupa Palmera skonfiskowała wszystkie patenty i znaki
towarowe Bayera, sprzedane następnie na aukcji jej
konkurentom (Real American).

O ile sprawa ta w ogóle istnieje w amerykańskiej narracji
historycznej, apologeci odrzucają całą sprawę, beztrosko
twierdząc, że „patenty Bayera wygasły podczas I wojny
światowej, a firma straciła prawa do znaku towarowego
aspiryny w różnych krajach”. Ignoranccy amerykańscy
historycy, żyjący w baśniowej krainie historycznej mitologii,
również twierdzą, że zgodnie z „konwencją genewską” lub
podobnymi, kiedy kraj przegrywa wojnę, wszystkie jego IP,
patenty, prawa autorskie i znaki towarowe automatycznie
wygasają. To oczywiście bzdura. Patenty i własność
intelektualna Bayera nie „wygasły” - one zostały skradzione.
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych niemieckich
firm, Stany Zjednoczone rościły sobie prawa do własności
intelektualnej i patentów wszystkich niemieckich produktów
poza
Niemcami.
Firma
Sterling
była
znana
z
wykorzystywania skradzionych patentów Bayera jako
podstawy do wnoszenia ogromnych pozwów przeciwko
Bayerowi o produkcję i próbę eksportu własnych produktów.
Na przykład, kiedy firma Bayer, która nadal produkowała
aspirynę w Niemczech, próbowała eksportować ten lek do
innych krajów, firma Sterling w USA, która kupiła
skonfiskowaną amerykańską firmę i aktywa Bayera,
natychmiast wniosła przeciwko firmie Bayer masowe pozwy
o znak towarowy i naruszenie patentowe - własnych
produktów Bayer!

I nie chodziło tylko o to, że przejmowanie i sprzedaż
niemieckich
aktywów
służyło
doprowadzeniu
amerykańskiego przemysłu do konkurencyjnej pozycji
praktycznie bez żadnych kosztów, ale równie ważne było
zniszczenie
niemieckiego
przemysłu.
Kilka
lat
po

zakończeniu wojny Stany Zjednoczone uchwaliły przepisy
taryfowe, które nakładały cła zaporowe i grzywny
antydumpingowe
na
wszelkie
niemieckie
produkty
konkurujące z amerykańskimi firmami, a niemiecki eksport
do krajów innych niż USA automatycznie skutkował
procesami sądowymi. Amerykańskie firmy ICI i DuPont
znajdowały się w sytuacji podobnej do Sterlinga, czerpiąc
korzyści z zajęcia niemieckich aktywów i patentów,
zaporowych ceł importowych na konkurencyjne produkty
oraz niemieckiego eksportu skutecznie zakazanego na całym
świecie. BASF i Agfa zostały potraktowane tak samo jak
Bayer, ich amerykańskie aktywa sprzedano za grosze firmie
Kodak z siedzibą w USA, a następnie wprowadzono surową
politykę protekcjonistyczną w celu zapewnienia dominacji
Kodaka na rynku krajowym USA z niemieckim prawem
własności intelektualnej.

Ponownie, pchnięcie było dwojakie; pierwsze, aby wzmocnić
przemysł amerykański poprzez masową kradzież aktywów i
własności intelektualnej, a drugie, aby zniszczyć niemiecki
przemysł w jakikolwiek sposób. Niemieckie produkty, firmy i
filie poza Niemcami zostały prawie w całości przejęte przez
Amerykanów (i częściowo przez Wielką Brytanię), Niemcom
odmówiono pozwolenia na eksport wielu produktów, a na
wszystkie inne nałożono ogromne cła importowe, co
praktycznie uniemożliwiło eksport. W ramach traktatów
kończących I wojnę światową Niemcom odmówiono
członkostwa w ogólnoświatowym Związku Patentowym, co
oznaczało, że niemieckie patenty i prawa własności
intelektualnej zostały uznane za nieważne poza Niemcami,
co pozwoliło przede wszystkim Amerykanom po prostu
kopiować i kraść wszystkie nowe niemieckie badania i
odkrycia, jakie nastąpiły. W tym celu Amerykanie stworzyli
program szpiegostwa komercyjnego ECHELON, który działa
do dziś, aby zapewnić amerykańskiemu przemysłowi
wszystkie niemieckie badania i rozwój produktów oraz nowe
patenty krajowe, przekazując to wszystko korporacjom
amerykańskim. Szkody dla Niemiec były oczywiście
ogromne.

Zaledwie tydzień przed formalnym zakończeniem wojny rząd
Stanów Zjednoczonych uchwalił dodatkowe przepisy

zezwalające na konfiskatę i sprzedaż wszystkich tysięcy
patentów zarejestrowanych przez niemieckie osoby i
korporacje, zarówno w Niemczech, jak i w USA. Ponieważ
niemieckie firmy były światowymi liderami w wielu obszarach
handlowych, amerykańskie firmy mogły teraz mieć pełny
dostęp do niemieckiej własności intelektualnej i know-how
za grosze. W jednym przypadku Palmer sprzedał prawie
5000 patentów chemicznych amerykańskiej organizacji
pozarządowej zajmującej się chemikaliami, która następnie
dostarczyła je na podstawie licencji amerykańskim firmom.
Nie powinno tu pozostać niezauważone, że podczas gdy
konfiskata mienia wojskowego po wojnie może być prawnie
ważna, konfiskata mienia indywidualnego i korporacyjnego
zawsze była niezgodna z prawem międzynarodowym. Te
ograniczenia rzadko jednak niepokoją Amerykanów. Po
prostu uchwalili nowe ustawodawstwo „pozwalające” na
przejmowanie wszelkich osobistych i korporacyjnych
aktywów od Niemców, czy to w USA, Niemczech, czy w
jakimkolwiek innym kraju, i przystąpili do grabieży z
nienaruszonymi aureolami i, jak zawsze, zgodnie z „regułą
prawa".

Bardziej szczegółowo odniosę się później do amerykańskiego
programu internowania obywateli niemieckich i niemieckoamerykańskich w Stanach Zjednoczonych, ale chciałbym
tutaj zauważyć, że dość duża (i zaniżona) liczba tych osób
była więziona w obozach internowania w USA w czasie
Pierwszej
wojny
światowej.
Amerykańskie
książki
historyczne krótko informują nas o uwięzieniu Japończyków
podczas drugiej wojny, ale amerykańska historia (i
historycy) mają amnezję w sprawie podobnego uwięzienia
Niemców podczas pierwszej wojny. Jednym z powodów, dla
których jest to ważne, jest to, że pod władzą Palmera cały
majątek należący do internowanych imigrantów lub innych
osób, niezależnie od tego, czy zostali oskarżeni o
jakiekolwiek przestępstwo, stanowił rodzaj „własności
wojennej”. Opinia Palmera, podzielana przez amerykańskie
sądy, Kongres i Biały Dom, była taka, że „wszyscy
cudzoziemcy internowani przez rząd są uważani za wrogów,
a ich własność jest odpowiednio traktowana”.

Po wypowiedzeniu wojny Wilson natychmiast ogłosił
wszystkich obywateli niemieckich „wrogimi cudzoziemcami”,
którzy
musieli
wypełnić
formularze
rejestracyjne
cudzoziemców i pobrać odciski palców. Wszyscy obywatele
niemieccy
w
USA
zostali
zmuszeni
przez
nowe
ustawodawstwo dotyczące handlu z wrogiem do ujawnienia
wszystkich swoich aktywów i własności grupie powierniczej
Palmera. Osoby fizyczne zostały zmuszone do ujawnienia
wszystkich rachunków bankowych oraz innych aktywów i
mienia, podczas gdy firmy zostały zmuszone do przekazania
całej dokumentacji finansowej i księgowej oraz list klientów.
Dopiero wówczas decyzja Palmera sprawiła, że ci ludzie, ich
firmy lub majątek, mogli stanowić jakiekolwiek zagrożenie
dla Stanów Zjednoczonych, rzeczywiste lub wyimaginowane,
uzasadniające ich natychmiastowe uwięzienie i przejęcie ich
majątku. Aby dodać smaku tym rażącym przestępstwom,
uwięzienie było często krótkotrwałe, kończące się
natychmiast po zajęciu i sprzedaży całego majątku ofiary.

Narracja historyczna łagodzi ten cios, twierdząc, że Palmer
przejął kontrolę nad tymi aktywami tylko „na czas wojny”,
ale konfiskaty i sprzedaż były trwałe, a nie tymczasowe.
Prawdą jest, że kilka faworyzowanych i szczęśliwych osób,
takich jak Prescott Bush (ojciec George'a Busha), bracia
Dulles i podobni wysoko posadzeni bankierzy i inni zdrajcy,
wszyscy winni w różnym stopniu tego, co moglibyśmy
nazwać cudzołóstwem finansowym lub przemysłowym,
rzeczywiście mieli swoje (niemieckie) aktywa zwrócone po
wojnie, ale były to w dużej mierze wyjątki i wymagały
ogromnej siły politycznej, nie tylko w celu zwrotu aktywów,
ale także aby uciec przed strażnikiem i katem.

Jedno ze źródeł podaje wartość skonfiskowanego mienia
osobistego
tylko
tych
niemiecko-amerykańskich
Amerykanów na ponad 300 milionów dolarów, co
odpowiadałoby moim informacjom, a są to dolary z 1915
roku, a nie z 2015. Jest kwestią publiczną, co Gross
przyznaje w swoim artykule, że „historyk Adam Hodges
odkrył, że nawet kobiety, które były obywatelkami
amerykańskimi, jeśli poślubiły niemieckich i austrowęgierskich imigrantów, były klasyfikowane jako wrogie
cudzoziemki – i tylko one straciły łącznie 25 milionów

dolarów na rzecz rządu”. Jeśli te kobiety miały
skonfiskowane przez ich rząd mienie o wartości 25 milionów
dolarów, mężczyźni z pewnością stracili znacznie więcej,
ponieważ kobiety w 1915 r. rzadko posiadały majątek o
jakimkolwiek znaczeniu, a jeśli majątek żony został
skonfiskowany, to z całą pewnością również majątek męża.
I niekoniecznie byli to ludzie internowani, ale po prostu ci,
którzy zostali sklasyfikowani jako „wrodzy cudzoziemcy”.
Jeszcze więcej świadectwa stratosferycznego moralnego
poziomu rządów prawa w Ameryce. Konfiskata mienia
osobistego miała uniemożliwić Niemcom-Amerykanom
pomoc w niemieckim wysiłku wojennym, chociaż obrońcy tej
polityki nie wyjaśnili, w jaki sposób ktoś o niemieckim
pochodzeniu, posiadający dom w USA, będzie pomagał w
europejskiej wojnie Niemiec i jak konfiskata tego domu
będzie uczynić świat bezpiecznym dla demokracji. Należy
zauważyć, że rząd Stanów Zjednoczonych nie rozpoczął tego
ogromnego programu konfiskaty z własnej inicjatywy, ale
był posłuszny swoim marionetkowym władcom. Podobnie
rząd nie odniósł materialnych korzyści z konfiskat, rozdając
skonfiskowane mienie swoim najbliższym przyjaciołom za
darmo lub za dolara.

Ale pod pewnymi względami był to tylko wierzchołek góry
lodowej. W połączeniu z zaciekłymi antyniemieckimi
wysiłkami propagandowymi Lippmana i Bernaysa oraz ich
sponsorowaniem
antydysydenckiego
ustawodawstwa
Wilsona (ustawa o szpiegostwie i handlu z wrogiem), Palmer
zatrudnił młodego prawnika-transwestytę o nazwisku J.
Edgar Hoover, który natychmiast stanął na czele
identyfikacji „wrogich cudzoziemców” i „dysydentów”
mieszkających w USA. Zaczęło się to oczywiście od tych o
niemieckim dziedzictwie, ale szybko rozszerzyło się na
każdego podejrzanego o sprzeciwianie się wojnie w Europie
i sprzeciwianie się wejściu USA do tej wojny. Przy całej tej
pomocy i przy rosnących podejrzeniach i nienawiści wobec
Niemiec, w ciągu kilku krótkich lat rząd USA sporządził listę
ponad pół miliona osób, zmusił ich do zarejestrowania się
jako obcy wroga, szpiegował ich, deportował niezliczone
tysiące czy obywatele amerykańscy, czy nie, wysyłali ich
ogromną liczbę do obozów internowania – i oczywiście
skonfiskowali cały ich majątek.

Operacja Spinacz — największa kradzież własności
intelektualnej w historii

Operation Paperclip zawiera kilka części, które omówię
osobno. Krótko mówiąc, i po wielkim sukcesie po I wojnie
światowej, początkowym ogólnym celem operacji Spinacz i
jej protoplasty, operacji Overcast, było ograbienie Niemiec z
całej ich wiedzy naukowej i przemysłowej, w maksymalnym
możliwym stopniu. Pierwotny plan polegał na kradzieży
dokumentów i, tam gdzie to możliwe, próbek roboczych, ale
głębia i szerokość niemieckiej wiedzy przemysłowej okazała
się zbyt złożona, aby można ją było użytecznie zrozumieć na
podstawie
prostego
badania
dokumentów. Pomimo
ogromnej skarbnicy wiedzy naukowej, technicznej i
przemysłowej skonfiskowanej z Niemiec, USA nie
skorzystały z know-how. Szybko stało się jasne, że proces
ten będzie wymagał obszernego podsumowania przez
niemieckich naukowców i techników, aby uzyskać
odpowiednią wiedzę praktyczną na temat niemieckiej teorii i
procesów przemysłowych i naukowych. Ta świadomość
natychmiast doprowadziła do stworzenia rozległych obozów
internowania, w których znajdowali się wszyscy naukowcy i
technicy, których Amerykanie mogli aresztować przed
przybyciem Rosjan i innych, gdzie z czasem można było
przesłuchać tych ludzi. Kiedy stało się jasne, że plądrowanie
i przesłuchiwanie nie będą wystarczające, operacja Overcast
stała się operacją Paperclip, która polegała na przymusowym
przeniesieniu niezliczonych tysięcy tych samych osób do
USA.

Były dwie dalsze oddzielne i mniej lub bardziej niepowiązane
ze sobą fale tych przymusowych transferów, które
generalnie mieszczą się pod tym tak zwanym parasolem
„spinacza do papieru”. Obejmowały one nie tajemnice
korzyści militarnych czy handlowych, ale te związane z
polityką, szpiegostwem i ciemną stroną terroryzmu, tortur i
dominacji nad światem. Jedna część dotyczyła determinacji
Amerykanów, by zbudować europejską sieć szpiegowską i
tajnych operacji, aby powstrzymać Rosję i uzyskać
polityczną kontrolę nad Europą Zachodnią. Obejmowała ona
rekrutację ogromnej siatki szpiegowskiej, kierowanej przez
człowieka nazwiskiem Reinhard Gehlen, która obejmowała

znaczną liczbę „tajnych operacji” ze specjalizacją w
przyciąganiu i szkoleniu terrorystów krajowych. Operacja
Gladio, która spowodowała dziesięciolecia sponsorowanego
przez USA terroryzmu w Europie, była bezpośrednim
wynikiem tej części Paperclip.

Inną, jeszcze bardziej złowrogą i śmiertelną kategorią, było
patologiczne zainteresowanie Amerykanów przesłuchaniami
i torturami, wojną chemiczną i biologiczną oraz
eksperymentami na ludziach, co doprowadziło do
sprowadzenia tysięcy osób zarówno z Niemiec, jak i Japonii,
specjalnie w tym celu i przekazania amerykańskim umysłom
światowego zbioru udokumentowanych perwersji w tych
obszarach. Na tej podstawie rząd USA stworzył ogromną
kolekcję Niemców, a zwłaszcza Japończyków, mających
doświadczenie w mrocznych umiejętnościach tortur i technik
przesłuchań, eksperymentów na ludziach i wojny
biologicznej. Przez wiele dziesięcioleci ci importowani
„eksperci” służyli swoim amerykańskim mistrzom w tajnych
projektach w Fort Bragg i Fort Detrick. Jak zauważył jeden z
autorów, „amerykańskie wojsko nie ociągało się z
zastosowaniem dużej części tej wiedzy, wykorzystując nowo
zdobyte doświadczenie w broni biologicznej przeciwko
cywilom w Grecji, Korei i Wietnamie”. Te programy nigdy się
nie skończyły. Na krótko dały o sobie znać publicznie w Korei
i Wietnamie, podczas demaskowania tak zwanego
„Uniwersytetu Ameryk”, a także podczas wojny w Iraku w
Abu Ghraib i Zatoce Guantanamo. Warto zauważyć, że wiele
z tych „badań” miało miejsce, gdy George H.W. Bush był
szefem CIA. I tak kolejnym bezpośrednim rezultatem
Paperclip był ogromny program MK-Ultra CIA, który
obejmował: pranie mózgu, tortury i straszliwą litanię
ludzkich nadużyć, która trwa do dziś. Tymi dwiema ostatnimi
operacjami zajmę się w późniejszej książce z tej serii.

Operacja Overcast została opisana jako „tak ogromne
przedsięwzięcie logistyczne, jak każda większa kampania
wojenna, obejmujące ogromne planowanie wstępne i
koordynację, obejmujące dosłownie dziesiątki agencji
rządowych i departamentów, grup pomocniczych, takich jak
Biblioteka Kongresu, setki amerykańskich korporacji i
niezliczone tysiące osób”. Dziś operacja ta jest powszechnie

identyfikowana jako powojenna imigracja/przeniesienie do
USA niemieckich naukowców i techników, głównie tych z
przydatną wiedzą wojskową i umiejętnościami, ale
rozpoczęła się w innym miejscu i rozszerzyła się daleko poza
tę ograniczoną historyczną wersję. Jak w praktycznie każdej
innej dziedzinie, historia Ameryki została zrewidowana,
przepisana, usunięta i oczyszczona, aby zapobiec ucieczce
prawdy na świat.

Jak widzieliśmy, Niemcy zostały już bezlitośnie splądrowane
po I wojnie światowej, w tym skonfiskowano praktycznie
wszystkie ich cenne zagraniczne aktywa (14a) (14b) (14c)
(14d) (14e) (14f), a plany powtórzenia tego procesu
istniały na długo przed zakończeniem II wojny. Kontynuując
swój wielki sukces po I wojnie światowej i budując na nim,
Amerykanie postanowili zrezygnować z tego, co było obecnie
postrzegane jako umiarkowane korzyści z prostej konfiskaty
niemieckich firm i kradzieży ich patentów i własności
intelektualnej w obcych krajach. Teraz planowali udać się
bezpośrednio do źródła i splądrować cały naród samych
Niemiec. Trzeba docenić niemal dziką determinację
Amerykanów
do
grabieży
wiedzy
niemieckiej
w
maksymalnym możliwym stopniu, podsycaną po części
równą determinacją, by odmówić Rosji tych nagród
wojennych. Aby to osiągnąć, logistyka i zarządzanie całym
tym ogromnym programem plądrowania były mocno
wdrożone w 1942 lub 1943 roku, znanym wówczas pod
kryptonimem Operation Overcast, która miała być
poszukiwaniem skarbów w okupowanych Niemczech dla
łupów wojskowych i naukowych.

Aby osiągnąć te cele, Amerykanie byli gotowi na długo przed
kapitulacją Niemiec, do tego stopnia, że setki zespołów
naukowców i przemysłowców, wojskowych i innych
specjalistów, zostały praktycznie połączone z żołnierzami
podczas ostatecznego ataku lądowego na Niemcy. Zespoły
zajmujące się zbieraniem praw własności intelektualnej były
tylko minuty lub godziny za żołnierzami, często wkraczając
w niebezpieczne obszary w swoim szaleńczym pośpiechu,
aby skonfiskować wszystko, co przydatne, aby nie zostało
zniszczone
przed
ich
przybyciem.
Setki
dobrze
przygotowanych małych grup zostały wcześniej wybrane i

były ogólnie ekspertami w swoich dziedzinach - naukowych,
wojskowych czy przemysłowych - i posiadały kwalifikacje do
oceny, jaki materiał jest użyteczny lub wartościowy w ich
wąskiej dziedzinie wiedzy.

Kilka grup miało za zadanie zbierać i oceniać przedmioty
wojskowe, ale zdecydowanie największym kontyngentem
był TIIB, Techniczny Oddział Wywiadu Przemysłowego,
będący
częścią
Departamentu
Handlu
Stanów
Zjednoczonych, którego zadaniem było zbadanie każdego
segmentu niemieckiego przemysłu i zebranie wszelkich
informacji - w tym dokumenty, patenty, procesy, modele,
próbki robocze, wszystko, co może być interesujące lub
przydatne dla amerykańskich firm przemysłowych. Michaels
zauważył, że tylko w 1946 roku TIIB wysłało ponad 400
śledczych do Niemiec w celach komercyjnych i że tylko oni
skonfiskowali miliony stron dokumentów i setki tysięcy
kilogramów sprzętu i próbek produktów. Nawet Biblioteka
Kongresu miała swoją własną misję zagraniczną, jej
zadaniem było zlokalizować i skonfiskować wszystkie książki
i czasopisma opublikowane w Niemczech, które mogłyby być
interesujące dla jakiejkolwiek części korporacyjnej lub
naukowej Ameryki.

Celem tego procesu była każda niemiecka firma, niezależnie
od wielkości, o ile zawierała informacje badawcze lub
produkty, które mogłyby być wykorzystane przez firmy
amerykańskie. Michaels zauważa, że „wiele z tych informacji
zostało już zebranych i udostępnionych … przez agencje
wywiadowcze Stanów Zjednoczonych”, co oznacza, że te
zespoły były dobrze poinformowane i wiedziały, od czego
rozpocząć poszukiwania. W szczególności na liście znalazły
się wszystkie uniwersytety, instytuty badawcze, biura
patentowe, wszelkiego rodzaju laboratoria, wszystkie
agencje rządowe, takie jak niemiecki odpowiednik Krajowej
Rady ds. Badań Naukowych i wiele innych. Inną
specjalnością były biblioteki, nie tylko wersja publiczna, ale
przede wszystkim te istniejące w dużych korporacjach,
takich jak I.G. Farben czy niemieckich producentów
samolotów, które zawierały nie tylko dziesiątki tysięcy
książek i innych publikacji, ale także cenne badania i
informacje zastrzeżone nie będące własnością publiczną. I

oczywiście fizyczne obiekty wszystkich niemieckich firm
przemysłowych były bezpośrednio celem tych misji
poszukiwania i przechwytywania, w tym firmy chemiczne,
takie jak IG Farben, firmy samochodowe, takie jak
Volkswagen, duże firmy lotnicze, takie jak Dornier i
Messerschmitt, firmy farmaceutyczne, takie jak Hoescht, ale
przeszukania
obejmowały
praktycznie
wszystko.
Wewnętrzne placówki badawcze tych tysięcy firm zostały
opróżnione ze wszystkich dokumentów badawczych,
publikacji i informacji zastrzeżonych. Całe fabryki i fizyczne
zakłady produkcyjne były przeczesywane w poszukiwaniu
wszystkiego, co miało wartość handlową. Nawet fabryka
wypchanych zwierząt Steiff została opróżniona ze wzorów,
zastrzeżonych książek i dokumentów, metod produkcji,
patentów i próbek pluszowych misiów.

Pierwsza część operacji Overcast była całkowitą kradzieżą
wszystkiego, co nie zostało jeszcze zidentyfikowane, w tym
między innymi prototypów samolotów, pojazdów i
wszelkiego rodzaju produktów i wynalazków, a także
bibliotek, książek i dokumentów naukowych z dosłownie
niezliczonych źródeł. Amerykanie całkowicie splądrowali akta
i archiwa korporacyjne, rządowe biura patentowe, biblioteki
uniwersyteckie i archiwa dokumentów, całe magazyny akt
wojskowych i wiele innych. Michaels mówi nam, że falami
przeszli przez niemieckie magazyny druków i mikrofilmów, a
czego jedna fala nie przejęła, następna to zrobiła, aż
praktycznie nic nie pozostało. Sam transport dokumentów
wynosił dziesiątki tysięcy ton. Nikt nie policzył próbek,
prototypów, działających modeli pojazdów, samolotów,
sprzętu wojskowego i ogromnej liczby przedmiotów
komercyjnych,
a
liczba
skradzionych
książek
prawdopodobnie sięgała milionów. Theodore von Karman,
światowej sławy naukowiec zajmujący się lotnictwem, który
był członkiem jednego z zespołów zajmujących się
poszukiwaniem i grabieżą, napisał, że w jednej partii zebrano
i wysłano do USA ponad 3 miliony dokumentów ważących
ponad 1500 ton, określonych później jako „rodzaj
macierzysty”. Jego komentarze:

„Raport roczny Sekretarza Handlu za 1946 r. mówi o 3
500 000 stron zebranych przez TIIB. Jeśli dodać do

tego
dokumenty
przywiezione
do
Stanów
Zjednoczonych i przetworzone w Wright Field
[związane z samolotami] oraz te zdeponowane w
Bibliotece Kongresu, to liczba stron staje się
astronomiczna. Pamiętam, że kiedy przyjechałem do
Biblioteki w 1957 r., w korytarzach i przedsionkach 4
piętra, po same sufity, były składowane duże, zielone
skrzynie o długości 8 stóp w Adams Building,
zawierające dokumenty do przetworzenia przez
Wydziały Informacji Powietrznej i Techniki Powietrznej
na podstawie umowy z Siłami Powietrznymi."

A to był tylko sam aspekt wojskowy. Objętość materiałów
naukowych, handlowych, przemysłowych i badawczych
zwiększyła się ogromnie, uwzględniając zbiory pozyskiwane
przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych, która
miała własną misję skonfiskowania wszelkich książek i
publikacji, jakie mogła znaleźć. Zrabowane książki były w
niezliczonych setkach tysięcy, nie mówiąc już o ogromnej
skarbnicy zrabowanych materiałów handlowych. Michaels
napisał: „Nie jestem pewien, czy w końcu istniało dokładne
rozliczenie, ile dokumentów/stron zostało zabranych z
Niemiec, lub czy było to w ogóle możliwe. Niektóre
dokumenty zawierały ponad 1000 stron, inne, jak aplikacje
patentowe, tylko jedną."

Druga fala – przymusowa emigracja

Pierwotnym zamiarem (projektu o nazwie Operation
Overcast) była kradzież dokumentów i próbek roboczych
oraz przesłuchiwanie naukowców wszędzie tam, gdzie jest to
konieczne, aby uzyskać praktyczną wiedzę na temat teorii i
procesów. Ponieważ zakres koniecznego przesłuchania nie
mógł być racjonalnie znany z góry, plan polegał na zebraniu
wszystkich niemieckich naukowców i techników, aby
zapobiec ich rozproszeniu i uwięzieniu ich w obozach
koncentracyjnych, dopóki nie zostaną w pełni przesłuchani i
wszystkie użyteczne informacje zostaną wydobyte. Jednak
wiedza
niemiecka
znacznie
wyprzedzała
cokolwiek
wyobrażali sobie Amerykanie i już na początku zdano sobie
sprawę, że zwykła konfiskata i przesłuchanie będą

beznadziejnie niewystarczające. Jako jeden z przykładów,
armia amerykańska zlokalizowała i "uwolniła" komponenty
dla ponad 100 rakiet V-2, ale odkryła, że nie ma pojęcia, jak
składać części, ani żadnego zrozumienia zasad naukowych
ani mechaniki działania rakiet. Na podstawie tego jednego
dylematu i wielu innych w tak wielu obszarach
przemysłowych Amerykanie zdali sobie sprawę, że - tak jak
miało to miejsce po I wojnie światowej - byli tak daleko w
tyle za Niemcami, że nie byli w stanie nawet zrozumieć, a
tym bardziej wykorzystać, większości badań naukowych i
innej wiedzy, którą ukradli. Teraz zdali sobie sprawę, że nie
mają innego wyjścia, jak tylko przenieść do Stanów
Zjednoczonych tysiące inżynierów i techników, a ostatecznie
także wielu wykwalifikowanych rzemieślników. Jak zauważył
jeden z autorów:

„Amerykańskie
doświadczenie
praktycznie
beznadziejności
w
rozszyfrowaniu
niemieckiego
programu rakietowego z czasów wojny, szybko
doprowadziło do rozwiązania polegającego na
konfiskacie nie tylko dokumentacji i produktów, ale
także ludzi na setki innych procesów naukowych,
wojskowych i handlowych”. I tak narodził się projekt,
który teraz ogólnie nazywamy Operacją Spinacz.

Nie zostało to odnotowane w narracji historycznej, ale te
deportacje były przymusowe – Niemcy i Japończycy zostali
wysłani do USA „czy chcieli jechać, czy nie”. Przedstawioną
im alternatywą było: proces i prawdopodobna egzekucja
jako zbrodniarzy wojennych, przy czym USA mają
zasadniczo pełną władzę i swobodę podejmowania tych
decyzji, a tym samym pozostawiają ofiarom niewielki wybór.
Te „przeprowadzki” były nie tylko przymusowe, ale i nagłe,
w wielu przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem:

„Na rozkaz Rządu Wojskowego masz zgłosić z rodziną
i bagażem tyle, ile możesz unieść jutro w południe o
godzinie 13:00 (piątek, 22 czerwca 1945 r.) na rynku
w Bitterfeld. Nie ma potrzeby wnoszenia odzieży
zimowej w przewożonych rzeczach. Dokumenty
rodzinne, biżuterię itp., należy zabrać ze sobą.

Zostaniesz przewieziony samochodem do najbliższej
stacji kolejowej. Stamtąd udasz się na zachód. Proszę
podać okazicielowi tego listu, jak duża jest twoja
rodzina."

Podczas gdy te pierwsze fale składały się z transferów
personelu z korzyściami wyłącznie wojskowymi, wszystkie
kolejne fale miały charakter czysto komercyjny. Amerykanie
przymusowo
importowali
naukowców,
techników,
wykwalifikowanych
robotników
i
rzemieślników
w
praktycznie każdej branży, w tym stali, metalurgii, szkła,
porcelany, druku, barwników i tkanin, elektroniki,
instrumentów
muzycznych,
produkcji
samochodów,
projektowania samolotów. Lista jest prawie nieskończona.
Stany
Zjednoczone
importowały
z
Niemiec
wyspecjalizowanych rzemieślników w wielu gałęziach
przemysłu, aby podnosić umiejętności krajowego przemysłu
i tworzyć nowe branże i gałęzie przemysłu.

Po tym, jak dalsze odprawy uznano za niemożliwe, a wiele
tysięcy najbardziej atrakcyjnych kandydatów wiedzy zostało
przeniesionych do USA, w amerykańskich obozach
koncentracyjnych w Niemczech wciąż pozostawała ogromna
liczba ludzi, których Amerykanie nie potrzebowali już więcej,
ale twierdzili, że nie chcą dać Rosjanom jakiejkolwiek
pozostałości intelektualnej. To z kolei doprowadziło do planu
amerykańskiego generała RL Walsha, znanego jako
niemiecki „Urwald-Programm” lub program dżungli (15a)
(15b) (15c) (15d) (15e) (15f), który był masowym planem
rozproszenia i przesiedlenia tych ludzi tak szeroko, jak to
możliwe wszędzie w Trzecim Świecie, jako jeden ze
sposobów, aby zapobiec ponownemu utworzeniu przez
Niemcy masy krytycznej wiedzy przemysłowej.

Ale to kolejny mit historyczny, obejmujący jeszcze jeden
złowieszczy plan. Gdyby tę dużą pozostałość z setek tysięcy
naukowców, techników i rzemieślników uznano za
bezużyteczną dla USA, byliby równie bezużyteczni dla Rosji.
Prawdziwym zamiarem było dokończenie całkowitego
zniszczenia Niemiec poprzez pozbawienie na zawsze tego
kraju nie tylko najlepszych umysłów naukowych, już

przeniesionych do USA, ale także pozbawienie na zawsze
tego całego drugiego i trzeciego rzędu intelektualistów
naukowych,
całkowicie
zapobiec
niemieckiej
próbie
odbudowy po wojnie - której zniszczenie Niemiec było
przecież jednym z głównych pierwotnych celów Paperclip i
jego wielu braci, podobnie jak w przypadku samej wojny. Ci,
którzy nie zostali przeniesieni do USA lub Wielkiej Brytanii
lub rozproszeni po całym świecie, byli początkowo trzymani
w izolacji i więzieni przez lata, skutecznie uniemożliwiając
wszelką możliwość odbudowy Niemiec. Ale w końcu te
„sprzedane i niezbyt cenne” miliony zostały albo od razu
stracone, albo zagłodzone na śmierć - łącznie miliony
Niemców - co stanowi dużą część treści „Innych strat”
Bacque’a (16). Należy zauważyć, jak zrobił to Bacque, że
śmierć głodowa wielu milionów niemieckich cywilów była
zaplanowanym i przemyślanym procesem, który ostatecznie
objął od 12 do 14 milionów niemieckich obywateli zabitych
w ciągu pięciu lat po zakończeniu wojny (17) (18a) (18b)
(18c) (18d) Były one znane jako „Obozy Śmierci
Eisenhowera”

Wydaje się teraz, że popularne zdjęcia, które wszyscy
widzieliśmy, stosy wycieńczonych ciał, nie były zdjęciami
Żydów zabitych przez Niemców (jak nam mówiono), ale

Niemców zabitych przez Amerykanów. Nieokreślona liczba
uwięzionych i zabitych to były kobiety, a więcej niż kilkoro z
nich to były dzieci.

W 1987 roku Tom Bower napisał książkę zatytułowaną „The
Paperclip Conspiracy” (19), w której szczegółowo opisał
zakres i wartość, wyłącznie dla armii amerykańskiej, importu
tych
niemieckich
naukowców.
Wymienił
dziesiątki
dramatycznych osiągnięć Niemiec, które w tamtym czasie
były daleko poza możliwościami USA: zaawansowane
elektrownie lotnicze, kontrola pocisków kierowanych,
tankowanie
w
locie,
stopy
wysokotemperaturowe,
precyzyjna optyka, detektory podczerwieni, nowy silnikowy
olej napędowy, nowe paliwa i smary, tunel aerodynamiczny
pracujący z prędkością 8 machów, czyli trzy razy szybciej i
dziesięć lat przed najlepszymi amerykańskimi wysiłkami,
zwiad i mapowanie na dużych wysokościach, broń
akustyczna. Zwrócił również uwagę na opinię amerykańskich
wojskowych, że Niemcy „wnieśli wkład o niezwykłym i
fundamentalnym charakterze” w dziedzinie projektowania i
rozwoju sprzętu, generatorów, technik mikrofalowych i
struktur krystalicznych. W recenzji tej książki, Publisher’s
Weekly napisał: „Rewelacje Bowera są indywidualnie
szokujące i kumulatywnie druzgocące. . . to zbulwersuje
czytelników”.

Oto kilka spostrzeżeń parafrazujących z książki Bowera:

W
opinii
ówczesnych
amerykańskich
przywódców
wojskowych Niemcy byli „superlatywnymi specjalistami…
najlepszymi obecnie dostępnymi na świecie”, posiadali
poziom „zawodowego wykształcenia i wyszkolenia znacznie
wyższy niż jakikolwiek amerykański dostępny personel”".
Według badań Bowera, amerykańscy urzędnicy twierdzili:
„Niemieccy inżynierowie są pracowici, mają niezrównane
wyszkolenie techniczne i naukowe, mają doświadczenie
produkcyjne
i
operacyjne
we
wszystkich
typach
zaawansowanych zakładów lotniczych i wykazali się
inicjatywą,
inwencją
i
praktycznością
konstrukcji”,
zaoszczędzając Siłom Powietrznym niezliczone miliony
dolarów i dziesięć lat pracy nad rozwojem broni.

W cytowanym gdzie indziej artykule Andrew Walkera
napisał, że „Generał dywizji Hugh Knerr, zastępca dowódcy
Sił Powietrznych USA w Europie, napisał: „Okupacja
niemieckich placówek naukowych i przemysłowych ujawniła
fakt, że byliśmy alarmująco zacofani w wielu dziedzinach
badań. Jeśli nie skorzystamy z okazji, by przejąć aparaty i
mózgi, który je stworzyły, i szybko przywrócić tę kombinację
do działania, pozostaniemy… lata w tyle, próbując objąć już
eksploatowane pole.

Amerykańscy eksperci wojskowi stwierdzili, że niemieccy
inżynierowie i naukowcy wnieśli do Stanów Zjednoczonych
dramatyczne osiągnięcia, które w tamtym czasie znacznie
przekraczały możliwości Ameryki. Konkretnie dotyczyło to
kontroli pocisków kierowanych, technik tankowania w locie,
wyposażenia
pilotażowego
do
latania
na
dużych
wysokościach, stopów wysokotemperaturowych, optyki
precyzyjnej, detektorów podczerwieni, nowych silników
wysokoprężnych, nowych paliw i smarów, stopów
temperaturowych, precyzyjnej optyki i celowników nocnych
w myśliwcach "epoki - nabierają znaczenia". Niemcy mają
tunel aerodynamiczny działający z prędkością 8 Mach, czyli
trzy razy szybciej i dziesięć lat przed najlepszym
amerykańskim
tunelem
aerodynamicznym.
Osiągnęli
również niesamowite poziomy w optyce rozpoznania i
mapowania na dużych wysokościach, broni akustycznej i
wielu innych. Bower ponadto zauważył, że w amerykańskiej
opinii wojskowej Niemcy „wnieśli wkład o niezwykłym i

fundamentalnym charakterze” w dziedzinie projektowania i
rozwoju sprzętu, generatorów, technik mikrofalowych i
struktur krystalicznych.

W artykule informacyjnym BBC z 21 listopada 2005 r.
zatytułowanym „Project Paperclip – Dark side of the Moon”
(20), Andrew Walker szczegółowo opisał, jak 60 lat temu
importowani niemieccy naukowcy dostarczyli Stanom
Zjednoczonym najnowocześniejszą technologię, w której
nadal przodują. Twierdzi, podobnie jak wielu innych, że
„zakres
osiągnięć
technicznych
Niemiec
zdumiewał
alianckich ekspertów wywiadu naukowego towarzyszących
siłom inwazyjnym w 1945 roku”. Oprócz elementów
omówionych w książce Toma Bowera, Walker wymienia
„rakiety naddźwiękowe, gaz
paraliżujący, samoloty
odrzutowe, pociski kierowane, technologię stealth i
wzmocniony pancerz” jako tylko kilka z przełomowych
technologii opracowanych w Niemczech podczas wojny. Siły
amerykańskie odzyskały i usunęły komponenty około 100
niemieckich pocisków balistycznych V-2 z podziemnego
kompleksu Nordhausen i przywiozły zarówno te, jak i
Wernhera von Brauna z Niemiec na poligon White Sands
Proving Ground w Nowym Meksyku. To von Braun był
autorem amerykańskiego lądowania na Księżycu, Arthur
Rudolph, który kierował zespołem, który zaprojektował i
zbudował rakietę Saturn V, oraz Hubertus Strughold, który
zaprojektował pokładowe systemy podtrzymywania życia
NASA, podczas gdy inni niemieccy specjaliści od rakiet
zaprojektowali Apollo i inne systemy uruchamiania.

Walker argumentuje, podobnie jak większość innych, że
niemiecki Horten Ho 229 był pierwszym samolotem stealth,
wyposażonym w powłokę pochłaniającą radary i kształt
pojedynczego skrzydła, oraz że amerykański bombowiec
stealth Northrop B-2 (po 2 miliardy dolarów każdy) jest
praktycznie klonem niemieckiego projektu z 1944 roku.
Zauważa też, że nowoczesne amerykańskie pociski
manewrujące wciąż bazują na niemieckiej konstrukcji
rakiety V-1 i że NASA X - „najnowocześniejszy” samolot
naddźwiękowy X-43 istnieje tylko dzięki niemieckim
pionierom w samolotach odrzutowych.

Tysiące tajemnic

Jednym z nielicznych odnotowanych przypadków publicznej
dokumentacji i potwierdzenia tej masowej kradzieży był
artykuł w październikowym numerze Harper's Magazine
napisany przez C. Lestera Walkera i zatytułowany „Secrets
by the Thousands”. Jego artykuł zaczyna się następująco:

„Ktoś niedawno napisał do Wright Field, że rozumie, iż ten
kraj zgromadził całkiem sporo tajemnic wojennych wroga, że
wiele z nich jest teraz w domenie publicznej i czy mógłby,
proszę, otrzymać wszystko na niemieckich silników
odrzutowych.
Wydział
Dokumentów
Lotniczych
Sił
Powietrznych Armii odpowiedział: „Przepraszam, ale to
byłoby pięćdziesiąt ton (dokumentów)". Co więcej, te
pięćdziesiąt ton było tylko niewielką częścią tego, co jest dziś
niewątpliwie
największym
zbiorem
przechwyconych
tajemnic
wojennych
wroga,
jakie
kiedykolwiek
zgromadzono. Jeśli kiedykolwiek myślałeś o tajemnicach
wojennych –kto o tym nie myślał? – jako o przychodzących
szóstkach i siódemkach, jako o kilku informacjach łatwo
przekazanych odpowiednio zainteresowanym władzom,
może cię zainteresować, że tajemnice wojenne w tym
zbiorze tysięcy papierów, że ta masa dokumentów jest jak
góra i że nigdy wcześniej nie było z nią nic porównywalnego.

Kolekcja znajduje się dziś głównie w trzech miejscach;
Wright Field (Ohio), Biblioteka Kongresu i Departament
Handlu. Wright Field posiada ładunek dokumentów o wadze
tysiąca pięciuset ton. W Waszyngtonie Biuro Usług
Technicznych informuje, że w grę wchodzą dziesiątki tysięcy
ton materiałów. Szacuje się, że trzeba przetworzyć ponad
milion
odrębnych
pozycji,
które
z
dużym
prawdopodobieństwem zawierają praktycznie wszystkie
tajemnice naukowe, przemysłowe i wojskowe Niemiec.
Jeden z waszyngtońskich urzędników nazwał to największym
pojedynczym źródłem tego typu materiałów na świecie,
pierwszym uporządkowanym wykorzystaniem potencjału
umysłowego całego kraju”.

Walker potwierdza, że Stany Zjednoczone zorganizowały
kolosalne poszukiwania tego, co eufemistycznie nazwały
„tajemnicami wojennymi”, ale które były po prostu
poszukiwaniem skarbów wiedzy wojskowej, handlowej i
naukowej, której brakowało USA. Aby wykonać to zadanie,
różne agencje amerykańskie utworzyły ponad 500 grup
wywiadowczych, liczących od kilku do kilkunastu osób, które
uważnie śledziły inwazję armii amerykańskiej na Niemcy z
zamiarem skonfiskowania wszystkiego, co wartościowe
przed przybyciem innych sił alianckich. Większości z tych
zespołów poszukiwawczych Joint Intelligence Objectives
nakazano
zlokalizowanie
i
skonfiskowanie
tajemnic
przemysłowych i naukowych. Według Walkera, ci
amerykańscy bohaterowie „dokonali cudów pomysłowości i
wytrwałości”, realizując swoje zadanie. Do pewnego stopnia
miał rację. W jednym przypadku niemiecki urząd patentowy
umieścił niektóre ze swoich najbardziej tajnych patentów w
szesnastometrowym szybie kopalnianym, ale Amerykanie go
znaleźli i skonfiskowali całą zawartość jako „reparacje
wojenne” USA.

Obywatele niemieccy byli regularnie zmuszani przez
Amerykanów
do
podpisywania
dokumentów
zaświadczających, że przekazali „wszelkie dane naukowe i
handlowe, w przeciwnym razie poniosą konsekwencje” – co
oznaczało dostarczenie ich Rosjanom na egzekucję.
Większość skapitulowała pod tymi groźbami. Nie byli to
pracownicy
wojskowych
placówek
badawczych,
ale
przedsiębiorstw komercyjnych, takich jak firmy optyczne i
farmaceutyczne, zupełnie niezwiązane z „tajemnicami
wojennymi”. Stany Zjednoczone miały wiele ekip
fotograficznych i zespołów nagrywających mikrofilmy, które
często pracowały 24 godziny na dobę, dokumentując swoje
znaleziska. Walker zauważył, że w samej Hoechst, ogromnej
niemieckiej firmie chemicznej, która powstała, gdy IG
Farben została podzielona na różne komponenty, Stany
Zjednoczone miały ponad 100 naukowców, którzy
„gorączkowo walczyli o wyprzedzenie czterdziestu kamer
rejestrujących dokumenty OTS, które kierują do nich
każdego miesiąca ponad sto tysięcy stóp mikrofilmu”. Aby
przedstawić to w wymiernej perspektywie, Stany
Zjednoczone wydobywały kilka milionów stron dokumentów
każdego miesiąca tylko z Hoechst. Taka była skala kradzieży

przez Stany Zjednoczone niemieckich tajemnic naukowych i
handlowych.

Następnie Walker daje czytelnikom „kilka znakomitych
przykładów z kolekcji tajemnic wojennych”, które
obejmowały
1000-watowe
mikro-miniaturowe
lampy
próżniowe wykonane z porcelany, a nie ze szkła, które były
praktycznie niezniszczalne, i były o jedną dziesiątą wielkości
najlepszych, jakie mogły wyprodukować Stany Zjednoczone.
Wymienił pozornie cudowną taśmę magnetofonową i
urządzenia na podczerwień zapewniające doskonałe
widzenie w nocy oraz „niezwykły, niewielki generator, który
go obsługiwał”. Twierdzi on, że niemiecka technologia
podczerwieni była tak zaawansowana, że
według
amerykańskich źródeł wojskowych „niemieckie samochody
mogły jechać z dowolną prędkością w całkowitym
zaciemnieniu, widząc jasne obiekty na dwieście metrów
przed nimi. Czołgi z tym urządzeniem mogły wykryć cele 2
km dalej. Ta technologia umożliwiała niemieckim strzelcom
strzelanie do człowieka w całkowitej ciemności. ... Zwiększył
prąd ze zwykłej baterii latarki do 15 000 woltów. Przed tymi
odkryciami Amerykanie nie mieli pojęcia, że te przedmioty w
ogóle istnieją, nie mówiąc już o tym, jak je zaprojektować
lub wyprodukować.

Walker wymienił szereg elementów elektronicznych, w tym
niezwykłe kondensatory, które amerykańskim naukowcom
wydawały się magiczne, produkcję dużych arkuszy
syntetycznej miki, która była ważna dla wielu procesów
produkcyjnych i której Amerykanie nigdy nie byli w stanie
wyprodukować w żadnym rozmiarze, ale które natychmiast
zwiększyły amerykańską produkcję zimnej stali o 1000%.
Niemcy dopracowali do perfekcji proces wytłaczania metalu
na zimno, czego Amerykanie również nigdy nie mogli zrobić,
a który pozwolił teraz amerykańskim producentom na
dziesięciokrotne zwiększenie szybkości produkcji wielu
przedmiotów. Walker stwierdził, że szef jednostki łączności
wojskowej powiedział mu, że ta jedna „tajemnica wojenna”
całkowicie
zrewolucjonizuje
dziesiątki
amerykańskich
zakładów przemysłu metalurgicznego.

Walker stwierdził dalej, że „w przypadku tekstyliów kolekcja
tajemnic wojennych przyniosła tak wiele rewelacji, że
amerykańscy fachowcy od tekstyliów mają trochę zawrotów
głowy”. Relacjonuje odnalezienie niemieckiej maszyny do
tkania sztucznego jedwabiu („odkrytej” przez przeczesujący
Niemcy amerykański zespół maszyn dziewiarskich), która
zwiększa produkcję o 150%. Były krosna produkujące
bezszwowe wyroby pończosznicze dla pań, maszyny do
wyrobu igieł tekstylnych, o których amerykańskie firmy
nigdy nie marzyły, opatentowany sposób oddzielania wełny
od owczej skóry, pozostawiający idealną powierzchnię skóry.

Źródła Walkera powiedziały mu: „… ze wszystkich tajemnic
przemysłowych, być może największa gratka pochodziła z
laboratoriów i zakładów wielkiego kartelu niemieckiego, IG
Farbenindustrie. Twierdzi się, że nigdy wcześniej nie było
takiego magazynu tajnych informacji. Obejmuje paliwa
płynne i stałe, metalurgię, kauczuk syntetyczny, tekstylia,
chemikalia, tworzywa sztuczne, leki, barwniki. Jeden z
amerykańskich autorytetów ds. barwników oświadczył:
„Zawiera know-how produkcyjny i tajne receptury ponad
pięćdziesięciu tysięcy barwników. Wiele z nich jest szybszych
i lepszych niż nasze. Wiele z nich to kolory, których nigdy nie
byliśmy w stanie wyprodukować od co najmniej dziesięciu
lat."

W jednym ze swoich doskonale
artykułów Daniel Michaels napisał:

udokumentowanych

„Jeden z największych zbiorów tajnych informacji
zebranych przez aliantów pochodził z laboratoriów i
zakładów
IG
Farben, konsorcjum
z
bliskimi
powiązaniami amerykańskimi, które miało prawie
całkowity monopol na produkcję chemiczną. Chemia
była oczywiście podstawą do stworzenia większości
syntetyków. Ogromny budynek IG Farben we
Frankfurcie, w którym przechowywano dokumentację
o nieoszacowanej wartości, został „cudownie"
oszczędzony podczas orgii bombowej podczas II wojny
światowej, co dowodzi, że większa dokładność
bombardowania była możliwa, gdyby alianci sobie tego

życzyli. Podziemia budynku IG Farben zawierały
tajemne informacje przemysłowe dotyczące między
innymi paliw płynnych i stałych, metalurgii, kauczuku
syntetycznego, tekstyliów, chemikaliów, tworzyw
sztucznych, leków i barwników. Kilku oficerów armii
amerykańskiej stacjonujących po wojnie w budynku IG
Farben stwierdziło, że wartość skonfiskowanych akt
będzie (tylko z tego źródła) wystarczająca na
sfinansowanie wojny”.

Michaels zauważył również, że wśród wielkich odkryć
lotniczych znalazły się „artykuły opisujące zmienną
geometrię skrzydeł i dostarczające istotnych danych z tunelu
aerodynamicznego, które wyraźnie wykazały, że samolot o
zmiennej geometrii skrzydeł ma lepsze właściwości
prędkości, zbliżone do prędkości dźwięku. Dane te były
pierwszymi w swoim rodzaju. Schairer (inżynier Boeinga)
szybko napisał do swoich współpracowników Boeinga, aby
przerwać prace nad samolotem transonicznym Mach 1 z
prostym skrzydłem, który zaprojektowali, informując ich o
swoim znalezisku. Zmikrofilmował dane i wykorzystał je, gdy
wrócił do Seattle, aby zaprojektować B-47, pierwszy
amerykański bombowiec tego rodzaju.

Walker kontynuuje: „W kwestiach żywności, medycyny i
dziedzin
sztuki
wojskowej
znaleziska
zespołów
poszukiwawczych były nie mniej imponujące. A w lotnictwie
i pociskach kierowanych okazały się wręcz alarmujące. …
Niemcy odkryli sposób na sterylizację soków owocowych bez
podgrzewania. Pasteryzacja mleka za pomocą ultrafioletu
zawsze zawiodła w innych krajach, ale Niemcy odkryli, jak to
zrobić…” Jego źródła powiedziały mu, że Niemcy wynaleźli
maszynę do ciągłego wytwarzania masła, co Amerykanie
zawsze chcieli, ale nie mogli wymyślić, jak to zrobić.
Prototypy maszyny zostały natychmiast skonfiskowane i
wysłane do amerykańskich firm mleczarskich. Niemcy
wynaleźli niezwykłe nowe sposoby konserwowania żywności,
a klimatyzacja i odzyskiwanie wody były tak skuteczne, że
„niemieckie okręty podwodne mogły podróżować z Niemiec
na Pacyfik, operować tam przez dwa miesiące, a następnie
wracać do Niemiec bez konieczności zaopatrywania się w
świeżą wodę przez załogę."

Walker mówi nam również, że chirurg armii amerykańskiej
twierdził, że niemieckie sekrety medyczne, z których wiele
było zaskakujących i rewolucyjnych, ocaliłyby amerykańskiej
medycynie „lata badań” nad aparaturą obejmującą proces
produkcji syntetycznego osocza krwi na skalę komercyjną i
substytuty zarówno dla płynów z krwi, jak i adrenaliny. Były
to również obszary, w których Amerykanie próbowali przez
lata i zawiedli, ale Walker następnie zapiał: „Dzisiaj mamy
tajemnicę produkcji”. I nie zapominajmy, że Amerykanie
nazwali je „tajemnicami wojennymi”, co w jakiś sposób
usprawiedliwiało ich kradzież.

Niemcy opracowali również metody ożywiania ciał w
przypadkach całkowitego zastoju serca i ustania oddychania.
Walker zauważa, że „przed końcem naszej wojny z Japonią
ta metoda została przyjęta jako leczenie do stosowania przez
wszystkie amerykańskie służby ratownictwa powietrznomorskiego, i jest to dziś powszechnie akceptowane przez
medycynę”. Podobnie Niemcy odkryli już medyczne
znaczenie ujemnie zjonizowanego powietrza i metody jego
wytwarzania.

Walker dalej mówi nam: „Ale największe znaczenie dla
przyszłości miały niemieckie tajemnice w lotnictwie i różnych
typach pocisków. Rakieta V-2, która zbombardowała
Londyn, donosi publikacja Army Air Force, była tylko
zabawką w porównaniu z tym, co Niemcy mieli w zanadrzu.
Kiedy wojna się skończyła, teraz wiemy, mieli 138 typów
pocisków kierowanych na różnych etapach produkcji lub
rozwoju, wykorzystujących każdy znany rodzaj zdalnego
sterowania i bezpieczników: radio, radar, drut, fala ciągła,
akustyka, podczerwień, wiązki światła i magnetyka - aby
wymienić tylko niektóre, a odnośnie napędu wszystkie
metody napędu odrzutowego dla prędkości poddźwiękowych
lub naddźwiękowych. Napęd odrzutowy był nawet stosowany
w lotach helikopterów na końcach łopat wirnika, gdzie paliwo
eksplodowało, wprowadzając w ruch wirujący ostrza wokół
siebie jak zraszacz do trawnika lub wiatraczek”. Dalej
wspomina o naddźwiękowych rakietach o prędkości prawie
6000 mil na godzinę o zasięgu międzykontynentalnym, które
mogą dotrzeć do Nowego Jorku z Niemiec w około 40 minut.

Mówi nam: „Nic dziwnego, że dziś eksperci Sił Powietrznych
Armii oświadczają publicznie, że w sile rakietowej i pociskach
kierowanych Niemcy wyprzedzili nas o co najmniej dziesięć
lat”.

Walker uzupełnia swój artykuł przykładami tego, jak
„amerykańska opinia publiczna”, tj. amerykańskie firmy
„zjadają” wszystkie te informacje, setkami tysięcy próśb o
dokumenty w każdej możliwej komercyjnej aplikacji.
Amerykańskie firmy, takie jak Bendix, Pillsbury, Pioneer,
Pacific Mills, poprosiły o niemiecki patent i informacje o
przetwarzaniu gramofonów, metodach produkcji mąki i
chleba, środkach odstraszających owady, odpornych na
zagniecenia wykończeniach do przędzonego sztucznego
jedwabiu. I oczywiście Polaroid, wielka amerykańska firma
produkująca aparaty fotograficzne, uzyskała wszystkie
swoje
informacje
z
wykorzystywania
niemieckich
dokumentów fotograficznych i optycznych, podobnie jak
Kodak po I wojnie światowej, bez których firma byłaby
niczym.

Chciałbym tutaj zauważyć, że widziałem kilka twierdzeń, iż
październikowy numer Harper's z października 1946 roku
jest publicznie niedostępny w formie drukowanej. Twierdzą,
że nawet w bibliotekach lub innych zbiorach, które zawierają
wszystkie wydania Harper's od początku, tego jednego
wydania brakuje. Nie zbadałem sprawy i nie mogę
potwierdzić prawdziwości roszczenia. Ten artykuł jest
dostępny online w Harper's za opłatą, jeśli znasz tytuł i datę
publikacji. Problem polega oczywiście na tym, że żyje
niewiele osób, które wiedziałyby o istnieniu tego artykułu, a
jeszcze mniej potrafiłoby określić dokładny tytuł lub datę
publikacji.

Walker mówi nam, że amerykańskie firmy uważają, że
poszukiwania są tak dobre, że „Kierownictwo firmy
praktycznie parkuje na progu OTS, chcąc jako pierwsi zdobyć
konkretny raport dotyczący publikacji. Niektóre informacje
są tak cenne, że można je uzyskać w ciągu jednego dnia i
wyprzedzić konkurenta, co może być warte tysiące dolarów”.
Wielu dyrektorów twierdziło, że niemieckie informacje były

warte miliony, a nawet dziesiątki milionów dla ich firmy, a
wszystkie zainteresowane strony ostatecznie zgodziły się, że
cała skarbnica skradzionej własności intelektualnej z Niemiec
była warta co najmniej 10 miliardów dolarów w 1945 roku.

W swojej książce Friedrich George napisał:

„Oczywiście niemożliwe jest dokładne określenie, jak bardzo
konfiskata,
sprzedaż
i
przemysłowe
wykorzystanie
niemieckich patentów wzbogaciły Stany Zjednoczone i Izrael
w dolarach. Prof. John Gimbel w swojej książce Science,
Technology and Reparations: Exploitation and Reparations:
Grabież
w
powojennych
Niemczech
szacuje,
że
„odszkodowania intelektualne" podjęte przez same Stany
Zjednoczone i Wielką Brytanię wyniosły około 10 miliardów
dolarów. W 1952 r. wydawca Herbert Grabert zaryzykował
szacunkową wartość 30 miliardów. W przeliczeniu na dolary
z 2008 r. szacunki te wyniosą setki miliardów. Gdyby wzięto
pod uwagę również łupy zdobyte przez Związek Radziecki,
suma prawdopodobnie zbliżyłaby się do 1 biliona dolarów.
Wstrzyknięcie
tej
kwoty
do
gospodarki
Stanów
Zjednoczonych na przestrzeni lat łatwo wyjaśnia powojenny
dobrobyt Stanów Zjednoczonych.

Powyższy ostatni komentarz George'a powinien być
wygrawerowany
na
zewnętrznej
okładce
każdego
amerykańskiego podręcznika historii i ekonomii. Jak
zobaczymy później, ten krótki okres prosperity Stanów
Zjednoczonych - który trwał zaledwie około 40 lat i był
odpowiedzialny za powstanie amerykańskiej klasy średniej wynikał z dwóch rzeczy. Jedną z nich była masowa kradzież
całego IP najbardziej twórczego naukowo narodu na świecie,
a drugim socjalistyczny kontrakt pracy ustanowiony, aby
zapobiec temu, co prawie na pewno byłoby popularną
rewolucją w USA.

Daniel W. Michaels napisał na ten temat serię pouczających
i
doskonale
udokumentowanych
artykułów,
jeden
zatytułowany „Wielki napad na patenty”, który jest pełen
szczegółów i tła historycznego. (21) (21a) (21b) (21c)

(21d) (21e) (21f) Michaels był przez dziesięciolecia
zatrudniony
jako
tłumacz
języka
niemieckiego
w
Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych i Centrum
Wywiadu Morskiego Marynarki Wojennej i ma wiele
osobistych doświadczeń co do rozmiarów tej kradzieży. John
Gimbel napisał również traktat zatytułowany „Nauka,
technologia i reparacje. Eksploatacja i plądrowanie w
powojennych Niemczech”, opublikowany przez Stanford
University Press w 1990 roku.

Michaels zaczyna od stwierdzenia: „Amerykańska duma jest
całkiem do przyjęcia, aby przyznać, że imigranci przyczynili
się do naszego dobrobytu i wielkości. Trochę trudniej jest
przełknąć, że znaczna część naszej naukowej przewagi i
dobrobytu pochodzi z prostego przejmowania niemieckich
patentów i wynalazków po I wojnie światowej, a jeszcze
bardziej po II wojnie światowej”. Zauważa, że najbardziej
twórczy okres w historii świata mógł mieć miejsce w
Niemczech w latach 1932-1945 i że to kradzież tych
niemieckich badań naukowych napędzała powojenny boom
technologiczny w Ameryce. To właśnie rozporządzenie
wykonawcze Trumana 9604 – które, jak zauważa, było
również znane jako „Licencja na kradzież” – stanowiło to, co
być może było największym rabunkiem w historii świata kradzieżą całej niemieckiej własności intelektualnej,
produktów, procesów i patentów istniejących do tego czasu.

Stany Zjednoczone robią dziś wielki pokaz ochrony własności
intelektualnej, jednocześnie odrzucając wszelkie przeszłe lub
obecne wysiłki zmierzające do uzyskania za pomocą tajnych
lub nieuczciwych środków własności intelektualnej innych
narodów, desperacko nalegając, aby ich szpiegostwo i inne
wysiłki
dotyczyły
tylko
„terroryzmu”
lub
kwestii
bezpieczeństwa narodowego. Te zaprzeczenia można łatwo
odrzucić jako jawne kłamstwa w obliczu tych rewelacji i
późniejszego Projektu Echelon. Zarządzenie Trumana 9604
przewidywało
przejęcie
„informacji
naukowych
i
przemysłowych, w tym wszelkich informacji dotyczących
procesów naukowych, przemysłowych i technologicznych,
wynalazków, metod, urządzeń, ulepszeń i postępów”
odkrytych w Niemczech oraz „niezależnie od ich
pochodzenia”.

Michaels ponownie:

„Kradzież własności intelektualnej nie jest niczym
nowym, ale zakres i bezwzględność tego, co
supermocarstwa „pretendujące” zrobiły w Niemczech
w latach 1945-1948, były bezprecedensowe, jeżeli
chodzi o wynalazki i znaki towarowe. Niemcom, którzy
nie zgłaszali się w celu poinformowania sił
okupacyjnych USA o istnieniu i lokalizacji takich
zapisów, groziło więzienie, kary, a nawet groźba
śmierci za „niedostateczne zgłoszenie”.

Po zakończeniu II wojny światowej elita Ameryki
zdecydowała, że Stany Zjednoczone nie popadną w stan
przedwojennej depresji, ale raczej ożywią swoją gospodarkę
i będą miały pierwszorzędny establishment wojskowy i
przemysłowy. W tym celu zaawansowany niemiecki sprzęt
wojskowy, tajemnice lotnicze i przemysłowe zostałyby po
prostu skonfiskowane i przeszczepione w Ameryce… na nowo
wynalezione i oznaczone jako „Made in the USA”. Aby
zapewnić aliantom niezwyciężoną przewagę w korzystaniu z
patentów, Niemcom zabroniono nawet używania lub
odwoływania się do własnych wynalazków po ich konfiskacie.
Niemiecki Urząd Patentowy został zamknięty przez aliantów
i (kiedy został ponownie otwarty) pierwszy przydzielony
numer to 800 000, co wskazuje, że alianci zrabowali około
800 000 oryginalnych patentów”.

Oczywiście tego rodzaju kradzieże zawsze były sprzeczne z
prawem międzynarodowym. Gimbel zauważył w swojej
książce, że „Jeśli chodzi o legalność amerykańskich konfiskat
niemieckiego mienia, William G. Downey, szef oddziału
prawa międzynarodowego armii w biurze sędziego rzecznika
generalnego, obszernie cytując przepisy konwencji haskiej
dotyczące zajmowania prywatnego mienia wroga, napisał:
„Jest ogólnie uznaną zasadą międzynarodowego prawa
wojennego, że własność prywatna wroga nie może być
zajęta, chyba że jest podatna na bezpośrednie użycie
wojskowe. Armia okupacyjna może tylko przejąć w
posiadanie… własność należącą do państwa”. Ale - jak

widzieliśmy w wielu innych przypadkach - ani prawo
krajowe, ani międzynarodowe nie powstrzymały rządu USA
od jakiegokolwiek działania, które zdecydowało się podjąć.

Artykuł Michaelsa cytowany w następujący sposób ze
wspomnień Konrada Adenauera, pierwszego kanclerza NRF:

„Pod koniec 1948 r. dyrektor amerykańskiego biura
służb technicznych, pan John Green, przekazał prasie
sprawozdanie ze swojej działalności, która dotyczyła
eksploatacji
niemieckich
patentów
i
tajemnic
przemysłowych. Według amerykańskiego eksperta,
patenty należące dawniej do IG Farben dały
amerykańskiemu przemysłowi chemicznemu przewagę
na co najmniej 10 lat. Szkody wyrządzone w ten
sposób niemieckiej gospodarce są ogromne i nie da się
ich oszacować w liczbach. Niemieckie patenty nie mogą
być chronione, ponieważ Niemcy nie są członkiem
Związku Patentowego. Wielka Brytania zadeklarowała,
że będzie szanować niemieckie wynalazki niezależnie
od tego, co powie traktat pokojowy. Ale Ameryka
odmówiła wydania takiej deklaracji. Dlatego niemieccy
wynalazcy nie mają możliwości wykorzystania
własnych wynalazków. To poważnie hamuje rozwój
gospodarczy Niemiec”.

Komentarze
Adenauera
o
„hamowaniu
rozwoju
gospodarczego Niemiec” były w najlepszym razie rażącym
niedopowiedzeniem. Ponieważ niemiecka gospodarka była
po wojnie zrujnowana, bez wystarczających środków nawet
na natychmiastową odbudowę podstawowej infrastruktury,
nowe badania i rozwój nie były priorytetem. Niemcy były
pozbawione
wszelkiej
dotychczasowej
własności
intelektualnej, jaka istniała do tego momentu, i przez celowe
wykluczenie z Międzynarodowego Związku Patentowego nie
mogły opatentować ani wykorzystywać żadnych nowych
odkryć. Wszystkie nowe niemieckie wynalazki lub odkrycia
naukowe zostały po prostu skonfiskowane przez Stany
Zjednoczone, a dzięki masowej i przytłaczającej infiltracji
amerykańskiego
Projektu
Echelon
amerykańskie
szpiegostwo prawie na pewno odkryłoby i przejęłoby

wszelkie niemieckie wynalazki, niezależnie od tego, jak
starannie były chronione. Co więcej, Niemcy zostały już
pozbawione wszystkich najlepszych umysłów naukowych,
albo przez przymusową deportację do USA, albo przez
rozproszenie na całym świecie.

Prawie dziesięć lat później Adenauer wciąż domagał się od
ówczesnego prezydenta USA Eisenhowera rozwiązania
kwestii amerykańskiej konfiskaty niemieckich patentów i
znaków towarowych. Eisenhower najwyraźniej zapewnił
Adenauera, że żadne dalsze niemieckie prawa własności
intelektualnej ani inne aktywa nie zostaną skonfiskowane, a
restytucja skradzionych niemieckich aktywów własności
intelektualnej „zostanie rozważona” w przyszłości. Do 2016
r. ta „data restytucji” jeszcze nie nadeszła. Ale mniej więcej
w tym czasie, co najmniej dziesięć lat po zakończeniu wojny,
w maju 1955, Amerykanie, „świadomi niestosowności
związanych z przejmowaniem niemieckich tajemnic
przemysłowych”,
zmusili
Niemcy
do
podpisania
„Porozumienia paryskiego” aby „zrzekli się wszelkich
roszczeń lub sprzeciwów wobec działań alianckich w czasie
okupacji”. Tak zwana „umowa” głosiła:

„Rząd federalny [niemiecki] nie będzie w przyszłości
sprzeciwiał się środkom, które zostały lub zostaną
podjęte w odniesieniu do niemieckiego majątku
zagranicznego lub innego mienia, zajętego w celu
naprawienia lub restytucji, lub w wyniku stanu wojny
lub na podstawie umów zawartych lub do zawarcia
przez Trzy Mocarstwa z jakimikolwiek innymi krajami
sprzymierzonymi, krajami neutralnymi lub byłymi
sojusznikami Niemiec”.

George napisał: „Z powyższego postanowienia jasno wynika,
że alianci, głównie Stany Zjednoczone, nadal zachowują
prawo do monitorowania niemieckiego przemysłu za pomocą
programu podsłuchowego „Echelon” i innych agencji
wywiadowczych, między innymi dla odbiorców z USA i
Izraela."

Zacofana Ameryka

Jak pisałem obszernie w innym miejscu i - jak zauważa
Michaels w swoim artykule - Stany Zjednoczone nigdy nie
były wielkim pretendentem, a tym bardziej liderem, w
jakiejkolwiek innowacji naukowej lub przemysłowej,
produkując głównie dobra konsumpcyjne niskiej jakości,
które rzadko dorównywały nawet średniej innych krajów
uprzemysłowionych i nigdy nie dorównywały najlepszym.
Wielu Amerykanów sprzeciwi się tej kategoryzacji, ale
okazuje się, że jest to prawda możliwa do udokumentowania
i nie cierpiąca z powodu braku twardych dowodów. Produkcja
wojenna w USA była godna uwagi ze względu na wielkość,
podobnie jak towary konsumpcyjne w okresie przed- i
powojennym, ale towary amerykańskie nigdy nie wyróżniały
się jakością - z wyjątkiem umysłów Amerykanów. Michaels
zauważył też, że nawet w czasie wojny Amerykanie nie
produkowali niczego godnego podziwu, a nawet uwagi.
Maszyna propagandowa tak przepisała historyczny zapis
USA, że praktycznie żaden Amerykanin nie zdaje sobie
sprawy z mdłych i przytłaczających prawd własnego narodu,
z których większość została ostatecznie zainfekowana
inspirowanym Disneyem, szowinistycznym bełkotem o
amerykańskiej wyższości, wspieranym przez prawdziwie
legendarny poziom ignorancji. Więcej o tym później.

W innym miejscu opisałem, że amerykańskie samochody
były projektowane i sprzedawane przede wszystkim jako
modne akcesoria, a nie maszyny transportowe, a ich
samoloty i inne machiny wojenne cierpiały z powodu tych
samych źle ukierunkowanych priorytetów i ogólnego braku
umiejętności. Jednym z przykładów, które podałem, był
„słynny
na
całym
świecie”
(dla
Amerykanów)
północnoamerykański myśliwiec P-51 Mustang, który „w
pojedynkę ocalił całą Europę” (w umysłach Amerykanów) i
„jest powszechnie uważany (przez Amerykanów) jako
najlepszy tłokowy samolot myśliwski wszech czasów”.
Przypomnijmy, że oryginalnym oznaczeniem tego samolotu
był XP-78, nazwa, o której prawie nikt nigdy nie słyszał i nie
bez powodu. Osiągi samolotu
były co najmniej
rozczarowujące, a dzięki amerykańskim silnikom Allison nie
był bardziej przydatny w czasie wojny niż kosiarka do trawy.

Dopiero doposażenie tego samolotu w brytyjski silnik RollsRoyce Merlin dało mu wystarczającą prędkość i zasięg, aby
był użyteczny, ale oryginalna wersja amerykańska nie
znalazłaby się na liście 500 najlepszych przykładów
przedwojennej
amerykańskiej
pomysłowości
i
innowacyjności, a także amerykańskiego szowinizmu i
rewizjonizmu historycznego.

W międzyczasie, wbrew żarliwemu przekonaniu praktycznie
wszystkich Amerykanów, mogliśmy odnotować obserwacje
Michaelsa, że niemieccy naukowcy wykonali większość
podstawowych prac związanych z cywilnymi powojennymi
technologiami przemysłowymi. Jako jeden z przykładów
zauważa on, że Niemcy „cieszyli się kolorową telewizją i
kolorową fotografią dziesięć lat przed tym, zanim
amerykańska publiczność mogła kupić swoje pierwsze
czarno-białe zestawy”, a była to tylko jedna z wielu
dziesiątek wynalazków, które Amerykanie teraz w
niewytłumaczalny sposób przypisują sobie. Niemieccy
naukowcy opracowali elektroniczne zegarki kwarcowe,
technologię tranzystorową i półprzewodnikową, pierwsze
programowalne
komputery,
przemysłową
produkcję
układów
scalonych,
procesy
wytwarzania
wyrobów
syntetycznych, w tym paliw i smarów, syntetyczną mikę do
produkcji stali, syntetyczne szafiry i inne kamienie
szlachetne i wiele więcej. Jednym z godnych uwagi wyników
było to, że to właśnie z tych kradzieży i późniejszych
kradzieży w ramach programu Echelon Stany Zjednoczone
objęły prowadzenie w produkcji półprzewodników. Bez
masowych kradzieży niemieckich odkryć, nasz dzisiejszy
świat wyglądałby zupełnie inaczej, a firmy takie jak Intel
prawdopodobnie by nie istniały.

Inną ważną kwestią jest ten cytat z artykułu Michaelsa,
odnoszący się do nagród Nobla, z których Amerykanie są dziś
w sposób nieuzasadniony dumni:

„Nawet w czasie wojny Stany Zjednoczone nie były
szczególnie znane z wielkich przełomów w czystej
nauce lub innowacyjnych technologiach. Narodowa
Fundacja Nauki ostro zwróciła uwagę rządu na ten

deficyt amerykańskich zdolności w raporcie z 1946 r.,
wskazując między innymi, że do tej pory Stany
Zjednoczone miały tylko czterech laureatów Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii w porównaniu z 37
laureatami w Europie, ośmiu amerykańskich laureatów
w dziedzinie fizyki do 39 w Europie i sześciu w
medycynie, do 37 w Europie, które przyznano
Niemcom i Austriakom”.

I to jest prawda o amerykańskich innowacjach i odkryciach
naukowych. To wyłącznie z powodu masowej kradzieży
niemieckiej własności intelektualnej, produktów i procesów
po obu wojnach światowych oraz jednoczesnego odmowy
Niemcom wykorzystania i uznania ich własnych wynalazków,
odkrycia i nagrody Nobla zaczęły napływać do Ameryki. A
gdyby tego było mało, praktycznie wszystkie te odkrycia i
nagrody nie zostały dokonane ani przyznane „Amerykanom”,
ale niemieckim i innym naukowcom, którzy przymusowo
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych po drugiej wojnie.
Jak zauważyłem w innym miejscu, istnieje pokaźna
dokumentacja z wielu badań, że nawet dzisiaj ponad 75%
wszystkich odkryć i patentów jest zasługą chińskich,
indyjskich i niemieckich naukowców mieszkających w USA.
„Amerykanie”, kimkolwiek są, nadal nie wykazują żadnych
innowacyjnych zdolności - nic się nie zmieniło w ciągu
ostatnich 100 lat.

Wyniki i następstwa spinacza

Po tej ogromnej kradzieży i orgii grabieży, powojenne
Niemcy musiały od nowa wymyślać swój świat. W obliczu
wymuszonej światowej utraty naukowców, techników i
rzemieślników poprzez rozproszenie i śmierć, jedyną
użyteczną wiedzą, jaka pozostała w kraju, była ta, która
pozostała we wspomnieniach tych niewielu naukowców,
którzy wciąż przebywali w kraju. Co więcej, po wojnie
Niemcy podlegały surowym ograniczeniom w zakresie
badań, rozwoju, patentów i marketingu. Gdy wszystkie
niemieckie
powojenne
wynalazki
zostały
doraźnie
skonfiskowane i opatentowane głównie przez firmy
amerykańskie, głównie dzięki szpiegostwu sponsorowanemu

przez rząd USA, badania w Niemczech - jak można było się
spodziewać - utkwiły niemal w martwym punkcie. Ponieważ
Niemcy nie miały możliwości finansowania badań
długoterminowych, a w każdym razie były pozbawione
wszelkiej przyszłej korzyści z wyników takich badań, nie
możemy się dziwić pewnemu opóźnieniu w entuzjazmie.
Następnie, aby wbić ostatni gwóźdź do trumny, rząd USA
zaoferował atrakcyjne możliwości badawcze wszystkim
kompetentnym niemieckim naukowcom, w tym nowym
absolwentom,
co
spowodowało
zalew
najlepszych
niemieckich umysłów emigrujących do USA w poszukiwaniu
możliwości.
Project
Paperclip
w
końcu
zaprzestał
ostentacyjnej publicznej kontynuacji po gorzkim proteście
Niemiec Zachodnich, że te amerykańskie programy –
Paperclip i Echelon – „pozbawiły Niemcy wszystkich ich
umiejętności naukowych”.

Gdyby nie Operacja Paperclip i sprowadzenie kilkudziesięciu
tysięcy niemieckich i japońskich naukowców, USA
prawdopodobnie nie przejęłyby przewodnictwa w rozwoju
czegokolwiek. Tylko dzięki połączeniu tych wszystkich sił,
Stany Zjednoczone prosperowały w rozwoju naukowym po
wojnie i tylko te wcześniejsze wydarzenia spowodowały, że
wielka zmiana Nagród Nobla nagle została przyznana tak
zwanym „Amerykanom”. Bez tej masowej, wskutek
zrzeczenia się praw własności intelektualnej, patentów i
know-how, kradzieży milionów książek i dokumentów
stanowiących cały historyczny zapis niemieckich wynalazków
oraz przymusowego transferu dziesiątek tysięcy najbardziej
kompetentnych naukowców, Stany Zjednoczone byłyby
niczym. Dla dzisiejszych Amerykanów narzekanie na
kradzież
amerykańskich
tajemnic
handlowych
lub
kopiowanie amerykańskich praw własności intelektualnej
jest hipokryzją tak nieprzyzwoitą, że uzasadnia karę śmierci.

Operacja Spinacz tak naprawdę nigdy się nie skończyła, w
żadnej formie. Nawet dzisiaj imigracja naukowa jest małym,
ale skoncentrowanym obszarem kolonizacji gospodarczej
praktykowanej przez USA, drapieżnej polityki imigracyjnej
istniejącej od końca II wojny światowej, mającej na celu
odessanie i skupienie najlepszych i najzdolniejszych ludzi – i
gotówki – z obu rozwiniętych i rozwijających się narodów.

Programy przedstawione w hojnych humanistycznych
kategoriach, tak naprawdę funkcjonują jako kolejne
narzędzie kolonizacji.

Naukowcy i badacze brylujący wśród krajów zachodnich
mogą nie przynosić żadnych korzyści ani strat netto dla
żadnego kraju, ale wyłożenie czerwonego dywanu przed
błyskotliwymi i bogatymi w krajach rozwijających się nie jest
ani przypadkowe, ani dobroczynne i pociąga za sobą wielkie
straty dla tych narodów, ponieważ ich najmniej stać na ten
odpływ. Może być prawdą, że wielu z tych migrantów
miałoby niewielkie możliwości kontynuowania badań lub
innej pracy w swoich krajach ojczystych, ale fakt ten służy
jedynie jako iluzja maskująca większą rzeczywistość. Ta
emigracja na zawsze usuwa potencjalny wkład tych ludzi w
rozwój krajowy, jakkolwiek niewielki by on nie był, i trwale
przenosi ten wkład do Stanów Zjednoczonych, tym samym
zwiększając – i służąc utrzymaniu – dysproporcji dochodów
między bogatymi i biednymi narodami. W rzeczywistości,
chociaż może być prawdą, że ci emigranci niewiele
osiągnęliby w kraju, równie prawdą jest, że bez nich Stany
Zjednoczone również niewiele by osiągnęły, a dysproporcja
ekonomiczna nie zwiększyłaby się. Może być prawdą, że
wielu emigrantów do USA czuje wdzięczność za możliwość
rozwoju kariery, ale to z punktu widzenia amerykańskiego
indywidualizmu, który ignoruje większe straty społeczne.

Napis na Statui Wolności w Nowym Jorku: „Daj mi swoich
zmęczonych, biednych, twoje skulone masy pragnące
swobodnie
oddychać,
nieszczęsne
śmieci
waszego
tętniącego życiem brzegu” - to po prostu bzdura na rzecz
dobrego samopoczucia dla kart okolicznościowych Hallmark,
które nigdy nie miały w sobie prawdy. Nie ma dziś „nędznych
śmieci” docierających do amerykańskich wybrzeży i nie było
ich od dawna. Mile widziani są tylko bogaci i utalentowani.
Amerykanom wyprano mózgi, aby uwierzyli, że ich kraj jest
najbogatszy, ponieważ są najlepsi i najbystrzejsi, ale to
nigdy nie było prawdą. Przez tysiąclecia Chiny były
światowym
liderem
w
wynalazkach,
odkryciach
i
innowacjach, a ostatnio kraje takie jak Niemcy i Japonia
konsekwentnie przewyższały Stany Zjednoczone w prawie
każdej dziedzinie, z wyjątkiem broni wojennej i oszukańczej

bankowości.
Jest
faktem
popartym
przytłaczającą
dokumentacją, że prawie wszystko, co USA uważa za swoje,
zostało komuś skradzione, a conie zostało skradzione,
zostało wymyślone przez ludzi wywiezionych do USA.

Zwycięzcą „Olimpiady Kopiowania” jest:

Jest jeszcze jeden czynnik, który w znacznym stopniu
przyczynił się do bogactwa dzisiejszej Ameryki, który
amerykańskie podręczniki historii wydają się pomijać.
Amerykański rząd i korporacje produkują dziś tomy
propagandy oskarżając Chiny o kopiowanie amerykańskich
produktów
lub
pomysłów,
o
brak szacunku
dla
amerykańskiego IP, ale Amerykanie nie są w stanie
krytykować nikogo za kopiowanie produktów lub kradzież IP,
ponieważ przez 200 lat lub więcej byli światowymi mistrzami
kradzieży IP i piractwa produktowego.

Przez większość istnienia narodu amerykańskiego firmy
swobodnie i bez rekompensaty kopiowały wszystko, co
powstało w Europie. Nie tylko swobodnie kopiowali, ale rząd
USA wzniósł niemożliwie wysokie bariery celne przeciwko
zagranicznym produktom, tak że oryginały z Europy były
zbyt drogie, by sprzedawać je w Ameryce, podczas gdy
producenci lokalnych kopii oczywiście kwitli. Rząd USA
często oferował bardzo wysokie nagrody – tak samo jak
zarobki z kilku wcieleń każdemu, kto potrafił ukraść i
skopiować zagraniczną technologię, jak to miało miejsce w
przypadku maszyn tkackich, które przez stulecie były
podstawą brytyjskiego przemysłu. Kiedy wielki Amerykanin
Thomas Jefferson był ambasadorem USA we Francji,
spiskował, aby ukraść i przemycić z Włoch szczep
„cudownego
ryżu”,
którego
eksport
i
sprzedaż
obcokrajowcom zakazano. Jefferson był odważnym
człowiekiem,
ponieważ
pomimo
jego
immunitetu
dyplomatycznego kradzież była karana śmiercią, gdyby
został złapany. Tak było prawie ze wszystkim. Wielu
angielskich autorów rozpaczało nad sprzedażą swoich
popularnych dzieł pisanych w Stanach Zjednoczonych ze
względu na przepisy importowe i wysokie cła, ale podczas
podróży do Ameryki byli bardziej niż zaskoczeni, gdy odkryli,

że ich książki są szeroko dostępne w księgarniach na całym
świecie. Kiedy Charles Dickens odkrył skalę piractwa swoich
dzieł w Stanach Zjednoczonych, napisał książkę potępiającą
Amerykanów jako złodziei, która została natychmiast
spiratowana i wystawiona na sprzedaż w całych Stanach
Zjednoczonych.

Przez większość 200 lat Stany Zjednoczone ignorowały
własność
intelektualną,
patenty,
prawa
autorskie
jakiejkolwiek osoby lub firmy w każdym kraju. Dopiero
stosunkowo niedawno Amerykanie przestali kopiować, i to
tylko dlatego, że niewiele zostało do skopiowania. Ale teraz,
gdy te amerykańskie firmy są wreszcie w stanie tworzyć
własne projekty i produkty, nagle „zdobyły się na religię” i
stały się świętoszkowato zaborcze, potępiając innych za
dokładnie to samo, co robili tak swobodnie przez tak długi
czas. Amerykanie mają bardzo wybiórcze wspomnienia,
wykazujące wielką łatwość w zapominaniu o własnych
grzechach, ale nie mają widocznych problemów z
pamiętaniem – i gadaniem – o twoich. Pewien amerykański
felietonista napisał, że gdyby to Europa lub Azja
wyprodukowały wszystkie te hollywoodzkie filmy, Stany
Zjednoczone bardzo szybko znalazłyby sposób na ich
reprodukcję w domu bez płacenia tantiem lub uznawania
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Istnieje wiele
dowodów na to, że nawet dzisiaj Stany Zjednoczone będą
swobodnie
kopiować
wszystko,
czego
zapragną,
jednocześnie ignorując roszczenia innych krajów do praw
autorskich lub patentów.

Stephen Mihm napisał znakomitą książkę zatytułowaną „A
Nation of Outlaws”(22) , w której szczegółowo omawia 200
lat amerykańskich naruszeń patentów i praw autorskich oraz
powszechną kradzież własności intelektualnej. Wnikliwie
rozpoznaje „szybką i luźną markę handlową” jako po prostu
etap w rozwoju narodu, etap, którego Stany Zjednoczone
doświadczyły w taki sam sposób, jak Japonia 30 lat temu, a
Chiny robią to dzisiaj. Dopiero moralistyczne chrześcijaństwo
przenikające
amerykańskie
społeczeństwo
skłania
Amerykanów do potępienia dzisiaj Chin za coś, co zrobili tak
chętnie nie tak wiele lat temu i co robią do dziś. W
rzeczywistości Stany Zjednoczone były zdecydowanie

najbardziej bezczelnym złodziejem ze wszystkich narodów w
historii świata.

Jest to kolejny z głównych powodów, dla których Stany
Zjednoczone stały się bogatym narodem – ponieważ przez
ponad dwa stulecia kopiowały, kradły lub przejęły siłą
większość wynalazków, receptur, patentów i procesów na
świecie, jednocześnie odmawiając zezwolenia na import na
jakichkolwiek rozsądnych lub uczciwych warunkach,
umożliwiając tym samym Ameryce i jej korporacjom
prosperowanie kosztem świata. Nie ma z czego być
dumnym, jeśli chodzi o wynalazczość czy innowacyjność
Ameryki. Niewielu Amerykanów jest dziś świadomych tej
części historii ich narodu, ponieważ większość sprawców już
nie żyje, a ich podręczniki historii zostały ładnie odkażone –
oczyszczone ze wszystkich faktów dotyczących piractwa,
przymusowej kradzieży i brudnych sztuczek, które są tak
ważną częścią amerykańskiego dziedzictwa.

Amerykańskie media nieustannie oskarżają Chińczyków o
używanie
kopiowanego
lub
nielicencjonowanego
amerykańskiego oprogramowania, ale chociaż niektóre
twierdzenia były bez wątpienia uzasadnione, obraz Ameryki
jako siedliska moralności, podczas gdy reszta świata składa
się ze złodziei, jest oczywiście fałszywy. Kopiowanie
oprogramowania powstało w Stanach Zjednoczonych, a nie
w Chinach, i mogę zeznać, że nielicencjonowane
oprogramowanie
komercyjne
zawsze
było
szeroko
stosowane przez korporacje i rządy w Ameryce Północnej.
Microsoft i wiele innych firm miało ten problem nawet w
przypadku wielu oddziałów rządu USA i wojska oraz
amerykańskich korporacji różnej wielkości, które instalowały
dziesiątki
tysięcy
kopii
nielicencjonowanego
oprogramowania bez ponoszenia opłat licencyjnych.
Amerykańskie media ignorują te historie, woląc pisać o
Chinach. Jako jeden z wielu przykładów, w listopadzie 2013
r. amerykańska firma Apptricity planowała pozwać rząd USA
o prawie 250 milionów dolarów za nielicencjonowane
kopiowanie i instalację oprogramowania firmy. Apptricity
dostarcza armii amerykańskiej oprogramowanie logistyczne
służące do śledzenia lokalizacji żołnierzy i misje
transportowych.(23) Opłaty licencyjne wynoszą 1,35 miliona

dolarów za instalację na każdym serwerze i kolejne 5000
dolarów za komputer korzystający z oprogramowania. Ale
wygląda na to, że rząd USA zainstalował to oprogramowanie
na prawie 100 serwerach i prawie 10 000 pojedynczych
komputerach, nie informując o tym firmy i nie płacąc
niezbędnych opłat licencyjnych, i robił to od ponad dziesięciu
lat. Całkowita strata firmy w samych opłatach wyniosła
prawie 250 milionów dolarów. Według firmy „Jak w każdym
innym znanym temacie, amerykańskie deklaracje wyższości
moralnej są tylko hipokryzją”. Co jeszcze można powiedzieć?

Co więcej, Amerykanie nie wstydzą się przypisywać sobie
zasług za cudze wynalazki. Istnieją setki przykładów, z
których aktualnym jest wojskowy samolot stealth, z którego
Amerykanie są tak najwyraźniej dumni i do którego
wielokrotnie odwołują się jako dowód ich wyjątkowych
zdolności innowacyjnych. Ale technologia stealth to jeszcze
jedna rzecz, którą ukradli Amerykanie - w tym przypadku z
Niemiec. Pod koniec II wojny światowej wojska
amerykańskie przybyły do Berlina na długo przed innymi
siłami alianckimi i nie tracąc czasu plądrowały kraj ze
wszystkich tajemnic handlowych i wojskowych. Zanim alianci
przybyli do Berlina, wojsko i rząd USA spakowały i wysłały
do domu ponad 1600 ton dokumentów dotyczących nauki i
fizyki, energii jądrowej, niezliczonych patentów i procesów
handlowych oraz badań niemieckiego wojska nad
technologią samolotów stealth. Amerykańskie samoloty
stealth są dziś wirtualną kopią tego, co Niemcy
zaprojektowali i wynaleźli 70 lat temu, od kształtu i
konfiguracji kadłuba, po powłoki, rozmieszczenie silników,
wszystko. Silniki są oczywiście nowoczesne i inne, ale cała
nauka i technologia oraz większość know-how została po
prostu skradziona z Niemiec.

Podobnie odrzutowiec F-86 Sabre został zbudowany przy
użyciu zasad projektowych wykradzionych z niemieckich
badań aerodynamicznych. To niemieckie IP, a nie
amerykańska
wynalazczość,
pozwoliły
Amerykanom
pochwalić się tym słynnym samolotem, który od lat
utrzymuje światowe rekordy prędkości. Ponadto znaczna
część obecnej amerykańskiej technologii lotniczej została
zaczerpnięta z kanadyjskiego Avro Arrow, który był

pierwszym naddźwiękowym samolotem tego typu. Wielu
Amerykanów dzisiaj twierdzi, że część tej technologii była
amerykańska, ale prawda jest taka, że Kanadyjczycy w
tamtym czasie nie mieli tuneli aerodynamicznych i
zakontraktowali testy aerodynamiczne w USA, po czym
Amerykanie skopiowali – i ukradli – wszystko.

Cały amerykański program kosmiczny wynikał z informacji
skradzionych z Niemiec oraz z powojennego importu tysięcy
Niemców, z których wielu było znanymi zbrodniarzami
wojennymi. Werner von Braun i niezliczeni ludzie tacy jak
on, którzy wynaleźli całą niemiecką technologię rakietową,
zostali sprowadzeni do USA z całą swoją wiedzą o rakietach,
aby pomóc przenieść Amerykę w kosmos. Prawdą jest, że
USA nigdy nie poradziłyby sobie z żadnym z tych wyczynów
bez technologii i know-how skradzionego z Niemiec.
Amerykańska
wynalazczość
to
przede
wszystkim
szowinistyczny mit stworzony przez amerykańską machinę
propagandową.

Stany Zjednoczone zrobiły to samo z Niemcami po I wojnie
światowej. W ramach warunków kapitulacji określonych w
traktacie wersalskim, Niemcy zostały zmuszone do
przekazania USA wszystkich swoich patentów w każdej
dziedzinie komercyjnej i wojskowej, od tkanin po atramenty
drukarskie, od rakiet i pocisków po czołgi i pojazdy. Wiele ze
wszystkiego, co Niemcy wiedzieli, projektowali, tworzyli do
tego czasu, zostało przekazane amerykańskim korporacjom
wojskowym i handlowym. Niezliczone niemieckie patenty, w
tym tak powszechne jak Bayer Aspirin, zostały przejęte
przez Amerykanów. Jest to kopiowanie i kradzież – przy
użyciu siły militarnej – na wielką skalę, której nigdy
wcześniej nie widział żaden kraj. Stany Zjednoczone zrobiły
to samo po upadku byłego Związku Radzieckiego, zbliżając
się do byłych sowieckich krajów satelickich jako towarzyszy
broni w celu grabieży wszystkiego, co jest dostępne,
zwłaszcza wszystkiego, co ma wartość militarną.

Przykładem z innej kategorii jest lek przeciwwirusowy
Tamiflu,
kontrolujący
rozprzestrzenianie
się
grypy,
opatentowany przez Hoffmana LaRoche. Aktywny składnik

Tamiflu jest pozyskiwany z anyżu gwiazdkowatego, który
rósł tylko w Chinach i był tam używany przez kilka tysięcy
lat jako recepta TCM. Było wielu niezadowolonych ludzi z tym
patentem
farmaceutycznym,
ponieważ
uznano,
że
skutecznie wkracza on do Chin, kopiując chińskie lekarstwo
i roszcząc sobie do niego prawa na całym świecie. Tak samo
było z efedryną, lekiem roślinnym, obecnie szeroko
stosowanym w leczeniu przeziębień, który był powszechny w
Chinach od wielu stuleci i dopiero niedawno wprowadzony na
Zachód, ale teraz opatentowany przez zachodnie firmy
farmaceutyczne.

Coca-Cola, pierwotnie nazywana Kola Coca, została
wynaleziona ponad 140 lat temu w małym hiszpańskim
miasteczku. (24)Twórcy receptury najlepiej sprzedającego
się na świecie napoju bezalkoholowego zostali oszukani, co
do własności i miliardów dolarów. Proces ten był wówczas
dobrze strzeżoną tajemnicą i szybko stał się produktem
światowej
sławy,
wygrywającym
dziesiątki
międzynarodowych złotych medali i innych nagród. Niestety,
Bautista Aparici, jeden z założycieli firmy, wziął udział w
targach w Filadelfii i dał próbkę i krótki opis procesu
poznanemu Amerykaninowi, a niedługo później amerykański
farmaceuta John Pemberton zmienił nazwę na Coca - Cola i
opatentował produkt i proces a rząd USA odmawia uznania
oryginalnego hiszpańskiego patentu. Oficjalna historia głosi,
że napój ten został „wynaleziony przez dr Johna Smitha
Pembertona 8 maja 1886 r. w Atlancie w stanie Georgia” w
USA i został nazwany Coca-Cola, ponieważ w tym czasie
zawierał ekstrakty z liści Coca i Kola, orzechów i że księgowy
firmy zmienił nazwę napoju, ponieważ sądził, że dwa „C”
będą wyglądać lepiej w reklamie. Nic z tego nie jest prawdą.
Napój rzeczywiście zrobiono z orzechów kola i liści koki, ale
nowa nazwa była tanią próbą wyróżnienia się po tym, jak
Pemberton ukradł i opatentował oryginalną formułę.
Wszystkie historie o tym, jak Pemberton wymyślił tajną
formułę Coca-Coli w swoim laboratorium, są sfabrykowane
nonsensem, a strona internetowa firmy jest sprytnie
zaprojektowana, aby odświeżyć wczesną historię napoju i
uniknąć ujawnienia prawdy. Magazyn Beverage World wydał
specjalne wydanie upamiętniające setną (amerykańską)
rocznicę Coca-Coli, twierdząc, że Coca-Cola jest „całkowicie
amerykańskim produktem zrodzonym z solidnej idei,

pielęgnowanej
przez
ostatnie
stulecie
kreatywnym
myśleniem i odważnym podejmowaniem decyzji, i zawsze
dużo dobrej, staromodnej, ciężkiej pracy. Tak właśnie
powinno to być - po amerykańsku”. Ale nie na dłuższą metę.
Coca-Cola to tylko jeden z setek produktów, które
Amerykanie ukradli i opatentowali przy pełnej ochronie ich
sądów działających pod specyficznie amerykańską definicją
„rządów prawa”.

Nike to kolejna znana amerykańska marka, której przeszłość
została powielona, oparta na podobnym sposobie kradzieży
IP, co Coca-Cola, i korzystająca w równym stopniu z
amerykańskiego
rządu
i
wymiaru
sprawiedliwości.
Opublikowany szum wokół Nike opowiada historię Billa
Bowermana i Phila Knighta, którzy rozpoczęli swoją historię
od szmat do bogactwa, od sprzedaży butów sportowych z
bagażnika samochodu, ale ostatecznie zgromadzili miliardy
przychodów, ponieważ byli Amerykanami – innowacyjnymi,
kreatywnymi, zaradnymi i przedsiębiorczymi. Ale w
rzeczywistości byli tylko złodziejami, którzy ukradli szalenie
popularny produkt japońskiej firmie i sprzedali go pod
własną nazwą. Oto historia: Phil Knight był biegaczem na
Uniwersytecie w Oregonie, a jego trenerem był Bill
Bowerman, obaj szukali lepszej jakości butów do biegania.
Knight był na wycieczce po Japonii, szukając sposobu na
uniknięcie pracy zarobkowej, kiedy odkrył buty do biegania
Onitsuka Tiger, produkt znacznie lepszy od wszystkiego, co
było wówczas dostępne w USA. Knight, bez widocznych
referencji poza godną zaufania śmiałością i pewną wiedzą na
temat biegania, przedstawił się Onitsuce jako przedstawiciel
dużej amerykańskiej firmy, która zamierzała importować
buty sportowe i przekonał kierownictwo firmy, że jest
legalny. Knight i Bowerman pożyczyli trochę pieniędzy i
złożyli zamówienie o wartości 8 000 USD, które szybko się
wyprzedało a proces się powtarzał. Obaj mężczyźni zaczęli
sprzedawać projekty jako własne i ostatecznie wykorzystali
swoje zyski i kredyty, aby skopiować i wyprodukować
projekty Onitsuki dla siebie w USA. Dyrektor firmy Onitsuka,
podczas niespodziewanej wizyty w Stanach Zjednoczonych i
siedzibie Nike sam był zaskoczony, gdy odkrył w magazynie
projekty swojej firmy z amerykańską marką. Oczywiście
wywiązała się ważna sprawa sądowa, w której sądy
amerykańskie, zawsze zaangażowane w uczciwą grę i

religijnie przestrzegające zasad prawa, orzekły, że Knight i
Bowerman nie popełnili błędu i że obie firmy mogą „dzielić
się” patentami, własnością intelektualną i marką. (25)
Gdyby sądy amerykańskie pełniły swoją funkcję w sposób
odpowiedzialny i etyczny, Nike z pewnością zniknęłoby w
jednej chwili, ponieważ tylko popularność stylów Onitsuki
utrzymywała przedsiębiorstwo przy życiu. Bez tego Knight i
Bowerman mieli niewiele więcej do sprzedania, a słuszne
orzeczenie sądu doprowadziłoby ich do ubóstwa. Ta historia
jest typowa, ponieważ prawie nie ma przykładów sądów
amerykańskich wydających sprawiedliwe wyroki przeciwko
Amerykanom na korzyść obcokrajowców, a nieliczne
przypadki, które mógłbym wymienić po jednej stronie tego
ogrodzenia, zostałyby zneutralizowane setkami przykładów
po drugiej stronie. Przykład czyszczonej narracji. Nike
zwykle nie wspomina o Onitsuce, a jeśli tak jest, po prostu
stwierdza, że związek „zaczął się psuć” lub „ostatecznie się
rozpadł”, nie podając żadnych szczegółów. W tej historii jest
wiele drobnych szczegółów, ale istotą jest to, że Nike po
prostu skopiował i ukradł wspaniałe projekty i produkcję
Onitsuki, a rząd USA i sądy chroniły je.

Amerykańskie firmy nie zawsze kradły z Europy czy Azji;
czasami okradały się nawzajem. Dzisiejszy Microsoft mógłby
być tylko niewielkim graczem, gdyby Bill Gates nie ukradł
bezpośrednio koncepcji „okien” i myszy od Apple i nie miał
wystarczającego wsparcia finansowego, aby zapłacić za
spory sądowe, dopóki firma Apple nie została ostatecznie
zmielona i przegrana. Kodak i Polaroid mogą być
amerykańskimi firmami, ale ich IP było praktycznie w całości
niemieckie. Bez tych kradzieży IP mogliby zniknąć całe
pokolenia temu. Uważam, że Intel również odniósł ogromne
korzyści z niemieckich badań nad półprzewodnikami.
Amerykańscy producenci samolotów, tacy jak Boeing,
również zawdzięczają dużą część swojego istnienia
skradzionej niemieckiej własności intelektualnej. Co
ciekawe, amerykańscy producenci samochodów byli tak
zajęci sprzedażą modnych akcesoriów, że nawet nie przyszło
im do głowy, aby ukraść zagraniczne IP, dopóki nie było za
późno. Podobnie IBM jest powszechnie uznawany za
wynalazcę pierwszego komputera w USA, ale to też nie jest
prawdą. IBM wziął wynalazki dr Hermanna Holleritha, który
był pracownikiem rządu USA i którego wynalazki były w

domenie publicznej. IBM ukrył je w niezliczonych patentach
„w celu zniszczenia konkurencji poprzez ograniczenie podaży
i kontrolowanie ceny”. Jako rodzaj medalu za jego drapieżne
zachowanie, Departament Sprawiedliwości USA wydał
raport, w którym nazwał IBM „międzynarodowym
potworem”. To nie jest referencja, jakiej oczekiwałaby
szanująca się firma. W każdym razie, jak szczegółowo
opisano w innym miejscu, działające komputery cyfrowe
zostały zbudowane w Niemczech na długo przed ich
odkryciem przez IBM. Istnieją dziesiątki takich historii, o
amerykańskich firmach czczonych przez Amerykanów i
wykorzystywanych
jako
dowód
amerykańskiej
przedsiębiorczości i innowacji oraz dowód na to, że Stany
Zjednoczone są światową kolebką możliwości, a prawie
wszystkie z nich to historie oparte na kłamstwach, w których
praktycznie w każdym przypadku amerykańska firma po
prostu ukradła produkty, patenty, procesy i prawa własności
innej firmy i była chroniona przed sankcjami sądów
krajowych. Kiedy Amerykanie oskarżają dziś firmy z innych
krajów o kradzież ich własności intelektualnej, jest to
skrajnie wyrafinowana hipokryzja.

Pomimo całego obłudnego szumu, jaki robi się dziś na temat
Chin, Stany Zjednoczone nadal są jednym z najgorszych na
świecie gwałcicieli IP, ustanawiając własne zasady z
korzyścią dla amerykańskich korporacji i uparcie ignorując
ustawodawstwo i praktyki IP innych narodów. Amerykanie
mniej lub bardziej wymyślili reklamę marki i zazdrośnie
strzegą swoich marek, ale istnieją całe kategorie znanych
nazw, produktów i zastrzeżonych procesów pochodzących z
innych krajów, których Amerykanie nie uznają, mimo że są
w pełni chronieni w pozostałych 96% świata. To nie są
niedopatrzenia; rząd USA celowo ustanawia własne zasady
dotyczące tego, jakie rodzaje własności intelektualnej będzie
szanować, a które będzie ignorować, przy czym zasady te
zawsze mają na celu przynoszenie korzyści tylko firmom
amerykańskim. Wszelkie IP, które nie pasują do ideologii
politycznej i handlowej USA, będą po prostu ignorowane. Te
nazwy i procesy były chronione przez prawa i traktaty we
wszystkich
krajach
rozwiniętych
i
najbardziej
nierozwiniętych przez ponad 100 lat – z wyjątkiem
Amerykanów, którzy stanowczo odmawiają podpisania
pomimo wielokrotnych próśb sprzed ponad wieku. Do

produktów tych należą francuski szampan i koniak, wino
Burgundia, Rodan i Chablis, włoskie Chianti, portugalski port
i Madera, hiszpańskie sherry i węgierski tokaj. Należą do nich
japońska wołowina Kobe i włoski parmezan oraz oczywiście
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. Istnieje ponad 600
wyspecjalizowanych zarejestrowanych marek, w odniesieniu
do których Stany Zjednoczone zezwalają swoim korporacjom
na
naruszanie
wszystkich
międzynarodowych
praw
autorskich i nielegalne czerpanie zysków z wykorzystywania
znanych nazwisk. Szampan - zarówno według prawa
francuskiego, jak i międzynarodowego - to nazwa, którą
można zastosować tylko do wina wyprodukowanego
określoną metodą w regionie Szampanii we Francji. Ale nie
według Stanów Zjednoczonych, których winiarze z radością
sprzedają amerykańskie „szampany”, wyraźnie naruszając
swoje własne standardy i prawo międzynarodowe. Z drugiej
strony każdy, kto drukuje „Florida Orange Juice” na
produkcie, który nie pochodzi z Florydy, odczuje pełną moc
amerykańskiego prawa. Patenty europejskie na wino lub ser
nie są ważne w USA. Amerykanie są niczym innym jak
hipokryzją.

Jednym z najsłynniejszych serów na świecie jest Parmigiano
(Parmesan), z regionu Parmy we Włoszech. Ser, krowy,
składniki, metody i procesy, a nawet pasza dla zwierząt są
opatentowane,
oznaczone
znakiem
towarowym,
zarejestrowane
i
chronione
prawem
włoskim
i
międzynarodowym - z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.
Amerykańskie firmy produkują żałośnie niespełniającą norm
wersję tego sera i reklamują go jako „oryginalny”, podczas
gdy tak nie jest, a ich naruszenia są chronione przez własny
rząd. W rzeczywistości większość serów sprzedawanych w
USA to w większości zafałszowane śmieci, a wiele z nich w
ogóle nie zawiera sera. Bloomberg przeprowadził niedawno
badanie tartych serów, a wiele marek, w tym Kraft,
przetestowano pod kątem wysokiej zawartości celulozy sera wykonanego z drewna. Odpowiedź Krafta: Michael
Mullen, rzecznik Kraft, powiedział: „Jesteśmy zaangażowani
w jakość naszych produktów”. Dobrze, Michael, ale czy
chciałbyś wyjaśnić drewno w twoim serze, czy też celuloza
jest częścią twojego zobowiązania do jakości? Jedna firma,
której sery zostały przetestowane pod kątem wysokiej
zawartości celulozy, powiedziała: „Jesteśmy głęboko

przekonani, że w naszym serze nie ma celulozy”. Co to
znaczy: „mocno wierzymy”? Zrobiłeś ser, więc jak możesz
nie wiedzieć, co w nim jest? To nie jest jak religia, w której
uratuje cię wiara. Wysoka zawartość pulpy drzewnej mówi:
„Uważamy, że test mógł dać fałszywie pozytywny wynik”. W
rzeczywistości amerykański ser imitujący zawiera celulozę z
amerykańskich drzew i resztki odpadków i skrawki innych
tanich, podrabianych amerykańskich serów. Ale American
Cheese Association mówi nam: „Właściwość naszych
produktów mlecznych jest cenną częścią naszej historii”. W
doniesieniu medialnym napisano - co wręcz niewiarygodne że „[amerykańscy] dostawcy parmezanu źle etykietowali
produkty, napełniając je „zbyt dużą ilością celulozy”,
wytworzoną z pulpy drzewnej, zamiast używać tańszego
sera cheddar”. „Za dużo” celulozy? Może wszystko powyżej
zera było za dużo, ale to jest Ameryka, a tutaj jest inaczej.
Czyli prawdziwy włoski ser parmezan, wytwarzany w
Wisconsin z pulpy drzewnej z drzew Idaho. Tutaj nie ma
problemów z IP. I nie ma fałszowania żywności, jakie mamy
w Chinach.

Oliwa z oliwek to jeden z kulinarnych przysmaków świata, od
wieków produkowanyw Europie Południowej i na Bliskim
Wschodzie, w procesach, które od dawna zapewniają
najlepszy produkt. Najcenniejsza oliwa, którą nazywamy
„Oliwa z Oliwek Dziewiczych” lub „Oliwa Z Oliwek Z Oliwek
Extra-Virgin” jest wytwarzana przez delikatne fizyczne
tłoczenie oliwek na zimno w specyficzny sposób. Olej, który
wypływa z tego „pierwszego tłoczenia” jest raczej gęstszy,
ma ciemnozielony kolor, jest najbardziej aromatyczny i
smaczny, a także najzdrowszy. Kolejne tłoczenia dają
cieńszy i coraz jaśniejszy olej. Kolejne tłoczenia, zwykle
wykonywane przy pomocy pary, aby wycisnąć każdą kroplę
tego oleju, są jeszcze cieńsze, a kolor zmniejsza się od
średniego do jasnożółtego, a ostatecznie do prawie
przejrzystego. Każde kolejne tłoczenie daje oliwę, która jest
raczej mniej wartościowa niż poprzednia, więc możliwość
twierdzenia, że jest to „Oliwa z Oliwek z Dziewiczych” wiąże
się ze znaczną premią finansową.

Ale tutaj też USA mają swoje własne zasady. „Stare
europejskie sposoby nie są wydajne”, więc Amerykanie

wymyślili własne metody pozyskiwania tej oliwy, z których
żadna nie spełnia międzynarodowych standardów. Co więcej,
amerykańskie gatunki oliwek, uprawiane w klimacie
niespecjalnie dostosowanym do tego owocu, wytwarzają
jedynie żółty olej, który nie ma nic takiego jak atrakcyjny
kolor, zapach i właściwości zdrowotne najlepszych
europejskich
olejów.
Dlatego
Amerykanie
tworzą
propagandę, że „kolor nie ma znaczenia” w oliwie z oliwek i
że ich procesy są lepsze od wszystkich innych, i swobodnie
sprzedają oliwę niespełniającą norm, która nie jest ani
„dziewiczna”, ani „oliwkowa”, często mieszana z gorszymi i
resztkami warzyw lub olejów z nasion. W rezultacie kupując
„Virgin Olive Oil” w Europie lub na Bliskim Wschodzie,
otrzymujemy oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. W USA
wiemy tylko, że kupujemy podróbkę niespełniającą norm.
Zdając sobie sprawę, że wielu ludzi odmawia przyjęcia
propagandy „nieistotnego koloru”, amerykańscy producenci
butelkują oliwę z oliwek w ciemnozielone szklane butelki, co
oczywiście uniemożliwia dokładne sprawdzenie, co się
kupuje. Amerykańska historia głosi, że ciemne szkło –
zawsze zielone, podobnie jak kolor oliwy „Virgin” – ma
chronić olej przed niszczącym działaniem promieni
słonecznych. Z pewnością gdzieś myślącym ludziom musi
przyjść do głowy, że oleje do gotowania i sałatki są zwykle
przechowywane w ciemnej szafce kuchennej i rzadko
zostawiane na parkingu w pełni wystawione na oślepiające
słońce, a zatem tak naprawdę nie wymagają ochrony przed
światłem słonecznym. Ale to jest Ameryka i może tu jest
inaczej.

To ważny temat, więc oto nie moja opinia. Skopiowałem tę
część artykułu ze strony internetowej kilka lat temu i nie
mogę teraz znaleźć źródła. Być może uda mi się to poprawić
i właściwie zaliczyć autora w innym druku. Tytuł artykułu
brzmiał „Co powinieneś wiedzieć – oliwa z oliwek”. Oto
streszczenie treści:

Oliwa z oliwek jest jednym z najzdrowszych olejów
kuchennych, ponieważ zawiera mnóstwo składników
odżywczych i przeciwutleniaczy. Liczne badania dostarczają
dowodów na zdolność oliwek do zapobiegania chorobom i
promowania dobrego samopoczucia. Możesz użyć oliwy z

oliwek do smażenia chińskich potraw, tak jak każdego
innego oleju roślinnego. Do smażenia najlepiej używać
tańszych gatunków (jaśniejszy kolor) i nie marnować
drogiego oleju tylko do smażenia.

Kiedy świeże oliwki są zbierane z drzew, umieszcza się je w
pojemnikach i poddaje krótkotrwałemu, ale silnemu
ciśnieniu, bez ogrzewania, a pierwszy przepływ oliwy nazywa
się „Oliwa z Dziewiczych Oliwek”. Zwykle ma kolor zielony,
im ciemniejszy, tym lepiej. Olej „Extra-Virgin” ma niższą
zawartość kwasu i ma najlepszy smak i aromat ze wszystkich
olejów z pierwszego tłoczenia. Ponieważ oliwki podlegają
zwiększanemu ciśnieniu i ogrzewaniu gorącej wody i pary, a
nawet rozpuszczalników chemicznych, aby usunąć wszelkie
ślady oliwy z oliwek, kolor staje się jaśniejszy, od zielonego
do żółtego do białego, a smak i aromat całkowicie znikają.
Europejskie metody tłoczenia oliwy z oliwek są lepsze od
procesów wirowania stosowanych w USA, które są
nastawione na niedrogą produkcję wielkoseryjną, ale
publikacje amerykańskie bronią metod amerykańskich i
dyskredytują wszystkie inne. Amerykańska oliwa z oliwek
jest prawie zawsze albo nielegalnie mieszana z tańszymi
olejami, takimi jak olej sojowy lub orzechowy, albo jest
rażąco poniżej normy, wytwarzana z przejrzałych lub
gnijących oliwek. Biedniejsze odmiany białe lub jasnożółte
są często barwione sokiem z pokruszonej natki pietruszki lub
innego zielonego warzywa, aby uzyskać ciemniejszą zieleń i
uznać olej za droższy gatunek. A wraz z rosnącym
zapotrzebowaniem na oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia,
producenci i sprzedawcy określają teraz oliwy z oliwek
gorszej jakości jako ekstra z pierwszego tłoczenia. W jednym
z ostatnich badań w USA 70% wszystkich tak zwanych
„dziewiczych” lub „ekstra dziewiczych” oliw z oliwek było
fałszywych. W każdym razie Stany Zjednoczone nie są
członkiem Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek, a więc
nie mają żadnych ograniczeń dotyczących etykiet ani
oświadczeń
dotyczących
jakości.
Do
produkcji
amerykańskiej smar samochodowy może być legalnie
butelkowany i oznaczony jako „Extra Virgin”.

Trudno jest uzyskać dokładne informacje na temat oliwy z
oliwek poza krajami europejskimi, w których uprawia się

oliwki. Większość informacji publikowanych w Internecie
pochodzi z USA i faworyzuje produkcję w USA z oliwkami
uprawianymi w Kalifornii. Ale oliwki kalifornijskie nie są tego
samego typu co europejskie, ani nie są uprawiane w tych
samych warunkach klimatycznych. Europejskie oleje wydają
się być bardziej owocowe w smaku i aromacie, podobnie jak
wina francuskie są pod tym względem lepsze. Jednak
Amerykanie bagatelizują różnice i promują właściwości
amerykańskich olejów. Na przykład smak i zapach oleju
poprawia się wraz z ciemniejszym kolorem. Oliwki
amerykańskie produkują tylko oliwę w kolorze żółtawym,
więc wszystkie publikacje amerykańskie stwierdzają, że
kolor nie jest wskaźnikiem jakości ani smaku. Ogromna
większość marek oliwy z oliwek w amerykańskich
supermarketach nie pochodzi od plantatorów oliwek, ale od
przedsiębiorców, którzy pozyskują oliwę od pośredników,
którzy niekoniecznie otrzymują ją również bezpośrednio od
plantatorów. Poważnym dodatkowym problemem jest to, że
instytucje testujące oliwę z oliwek w USA, takie jak Olive
Center na Uniwersytecie Kalifornijskim, są potajemnie
finansowane przez kalifornijskie firmy zajmujące się oliwą i
są stronnicze w promowaniu lokalnych olejów. Dodałbym
tutaj własny komentarz, że rzadko widuję dobrą oliwę z
oliwek w Chinach. Większość produktów sprzedawanych w
supermarketach to bardzo drogie produkty taniej jakości,
zasadniczo bezbarwne i pozbawione smaku resztki oleju
kupowane tanio w Europie. To tylko kolejny przykład
zagranicznych
firm
wykorzystujących
chińskich
konsumentów, którzy nie mają doświadczenia w prawidłowej
ocenie produktów.

A jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś dowodów na to, że
Amerykanie nie mają wstydu, mamy tę perełkę z początku
2014 roku. Artykuł w Washington Post szczegółowo opisuje,
w jaki sposób amerykańscy klienci są bardziej skłonni do
wyboru europejskiej marki oliwy z oliwek, ponieważ jest
postrzegana jako bardziej autentyczna - czysta oliwa z
oliwek. Jednak producenci amerykańscy, niezdolni do
konkurowania na równych zasadach i stwierdzający, że
pomimo swojej naturalnej konkurencyjności i wyższości
moralnej, zdołali uzyskać tylko 3% udziału w rynku dla
swoich produktów niespełniających norm, głównie z powodu
niskiej jakości i powszechnego zafałszowania, agresywnie

domagają się, aby rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził
ograniczenia importu zagranicznej oliwki z oliwek, ponieważ
nie jest to tak naprawdę olej z pierwszego tłoczenia.
Nalegają,
aby
rząd
ustanowił
to,
co
nazywają
„obowiązkowymi kontrolami jakości”, które w naturalny
sposób zostałyby zdefiniowane tak, aby zezwalać na
przepuszczanie olejów amerykańskich, a odrzucanie
europejskich. I oczywiście wielu amerykańskich polityków,
którzy wiedzą, gdzie i jak znaleźć pieniądze na sfinansowanie
kampanii wyborczych i stylu życia, jest chętnych do pomocy.
Jeden z takich polityków, Doug LaMalfa, który sam jest
rolnikiem z Północnej Kalifornii, stwierdził, że importowana
oliwa z oliwek powinna być oznaczona jako „extra zjełczała”
zamiast „extra virgin”. Demokracja i kapitalizm w
najlepszym wydaniu, ale ambicje Kalifornii, by konkurować
z europejską oliwą z oliwek, nie zostały jeszcze spełnione.

Podobna sytuacja istniała bardzo długo z pistacjami. Przez
niezliczone pokolenia Iran był największym producentem
pistacji i nadal nim jest, pomimo amerykańskiej retoryki
marketingowej, która mówi nam inaczej. Stany Zjednoczone
promują się jako największy producent pistacji na świecie,
ale tak nie jest. A przynajmniej nie było to przed 2011
rokiem, ostatnią datą, dla której mam statystyki. W
rzeczywistości w większości poprzednich lat produkcja Iranu
była równa lub większa niż wszystkie inne narody razem
wzięte. Iran miał prawie 75% całkowitej powierzchni sadów
pistacjowych na świecie w 2004 roku, a eksport był
dwukrotnie większy niż USA. Te orzechy pochodzą z
Bliskiego Wschodu i Azji, gdzie były uprawiane od tysięcy lat,
a Stany Zjednoczone od stulecia importują cały swój produkt
głównie z Iranu. Kalifornia po raz pierwszy zasadziła te
drzewa orzechowe w połowie XIX wieku z jeszcze mniejszym
powodzeniem niż z oliwą z oliwek. Sytuacja ta trwała do
około 1980 roku, kiedy w duchu pomocy Departament
Handlu USA nałożył całkowite embargo na irańskie pistacje,
zmuszając
Amerykanów
do
zakupu
własnych,
niespełniających norm krajowych orzechów w imię wolnego
handlu. Embargo zostało na krótko zniesione, a następnie
egzekwowane ponownie przez kolejne 15 lat, zniesione na
krótki czas, a następnie egzekwowane na stałe, gdy Iran stał
się częścią „osi zła”. Całkowite zakazanie irańskich orzechów
było tylko impulsem potrzebnym dla kalifornijskiego

przemysłu pistacji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że USA
zastraszały Europejczyków, by poszli w ich ślady.
Amerykanie chwalili się, że to ich „wysokie standardy
bezpieczeństwa żywności” powstrzymują irańskie pistacje
przed wejściem na rynek amerykański, lecz twierdzenie to
jest jawnym kłamstwem. Głównym czynnikiem eliminującym
irańskie pistacje było cło w wysokości 320%, bez którego
można je było sprzedawać w USA po znacznie niższych
kosztach produkcji niż pistacje amerykańskie.

Niewielu z nas może pamiętać, że pistacje były kiedyś
farbowane na ładną czerwień, ze sproszkowanym
barwnikiem spożywczym, który szczęśliwie przenosił się na
ręce i ubrania, ale wciąż czasami widzimy je na Boże
Narodzenie, odświętnie ufarbowane na czerwono, zielono i
biało. Amerykańska machina marketingowa mówi nam, że
Iran farbował swoje pistacje, ponieważ kadłuby zawierały
nieapetyczne plamy z prymitywnych i zacofanych metod
zbiorów irańskich, które zakrywały ich grzechy przez
farbowanie. Nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów na
to oskarżenie, ale Kalifornia produkuje duże ilości orzechów
pekan, które mają naturalnie poplamione łuski i które
Amerykanie wybielali i farbowali od pokoleń i nadal to robią,
aby ukryć ich nieatrakcyjny wygląd. Tak więc, kiedy
patriotyczni, pracowici, bogobojni Amerykanie farbują
orzechy pekan, po prostu stosują nowoczesne najlepsze
praktyki rolnicze, jednocześnie czyniąc świat bezpiecznym
dla demokracji, ale kiedy Iran farbuje pistacje, jest to
dokładnie ten rodzaj oszukańczego postępowania, jakiego
oczekiwalibyśmy od nich – to prymitywne niechrześcijańskie
szmaciane głowy. Amerykanie są wrzodem na tyłku.

Amerykańska maszyna do marketingu pistacji jest w
Chinach z pełną mocą, promując swój produkt trzeciej klasy
z dużą dozą szowinizmu, fałszywych twierdzeń i
oszukańczego marketingu. Lokalne media potykały się o
siebie, aby poinformować widzów, że sama Miss Air-Head
California udała się do Hangzhou, aby promować
amerykańską uprawę. Powiedziano nam, że Stany
Zjednoczone są największym producentem pistacji na
świecie (nieprawda) i że amerykańskie orzechy nigdy nie są
poddawane obróbce chemicznej ani bieleniu, co również jest

nieprawdą. Prawdopodobnie nie ma żywności produkowanej
w Stanach Zjednoczonych, która nie byłaby poddawana
działaniu różnych toksycznych chemikaliów i pestycydów, z
pistacjami tak samo podejrzanymi jak chemiczny kurczak z
KFC. Amerykanie i importerzy chwalili się, że „amerykańskie
pistacje są większe i nawet najmniejsze są większe niż te z
Azji
Południowo-Wschodniej”,
jakby
wielkość
miała
znaczenie. Dla każdego myślącego człowieka jedyną istotną
kwestią jest smak, obszar, w którym amerykańskie pistacje
nie mogą się równać z tymi z Iranu czy Grecji, tak jak
amerykańska oliwa z oliwek nie może konkurować z
produktem włoskim. Potem dowiadujemy się niemal bez
tchu, że te amerykańskie pistacje są „autentyczne i smakują
dokładnie tak samo jak te w USA”, co prowadzi nas do
wniosku, że pistacje ze wszystkich innych krajów są w jakiś
sposób fałszywe. Jeśli chodzi o wzmiankę o „smakowaniu
tego samego”, co w USA”, nie wiedziałem, czy śmiać się, czy
płakać. Amerykańskie pistacje są praktycznie bez smaku i
nadają się tylko na paszę dla zwierząt, o czym może
zaświadczyć każdy, kto skosztował irańskiego produktu. Nie
ma prawie żadnych produktów rolnych z USA, które mają
jakikolwiek smak warty wspomnienia, i uważam za
przygnębiające, że tak wielu Chińczyków tak głupio i naiwnie
kupuje całkowicie fałszywe amerykańskie twierdzenia o
produkcie lub innej wyższości.

Naród banitów

Stephen Mihm, adiunkt historii Ameryki na University of
Georgia, napisał fascynującą książkę zatytułowaną „A Nation
of Outlaws”, szczegółowo opisującą wiele oszustw i
podróbek, jakich doświadczyły Stany Zjednoczone podczas
uprzemysłowienia. Poniższy fragment pochodzi z jego książki
i jest przedrukowany tutaj za uprzejmą zgodą Stephena i
Steve'a Heusera, redaktora Boston Globe, gdzie ten artykuł
ukazał się 26 sierpnia 2007 roku. Artykuł stanowi solidne
potwierdzenie dla mojej tezy, że rozwój jest procesem, w
którym większość narodów przechodzi przez podobne
warunki na tych samych etapach procesu. Jestem pewien,
że spodoba Ci się to czytanie.

Naród banitów
ZMORA WOLNEGO
ŻYWNOŚCI!

ŚWIATA!

HANDLARZE

TRUJĄCEJ

JASKRAWE PIRACTWO DZIEŁ LITERACKICH! FAŁSZERZE
MEDYCYNY!
Sto lat temu to nie były Chiny – to były Stany Zjednoczone.

Jeśli ostatnie nagłówki są jakąkolwiek wskazówką, raport
dotyczący kapitalistycznych zbrodni Chin rośnie tak szybko,
jak ich gospodarka. Po wyeksportowaniu zatrutej karmy dla
zwierząt domowych i pasty do zębów, Na początku tego roku
wschodząca światowa potęga gospodarcza, po przejściu na
środek przeciw zamarzaniu, zdywersyfikowała się na inne,
równie wątpliwe linie produktów: przegrzebki pokryte
gnijącymi bakteriami, sfałszowane testy na cukrzycę,
pirackie książki o Harrym Potterze i śliniaczki dla niemowląt
pokryte ołowiem - żeby wymienić tylko kilka. Politycy z
opóźnieniem zwracają uwagę na Chiny. Przedstawiciel Frank
Wolf z Wirginii przeprowadził w zeszłym miesiącu jeden z
bardziej dotkliwych kontrataków, ostrzegając, że Stany
Zjednoczone „muszą być czujne w kwestii ochrony wartości,
które są nam drogie” w obliczu grabieży dokonywanych
przez Chiny.

Jego gniew odzwierciedla narastający niesmak z powodu
lekkomyślnego handlu w Chinach, najwyraźniej bez względu
na okoliczności, które sprawiają, że handel jest nie tylko
niezawodny, ale i możliwy: szacunek dla własności
intelektualnej, czystość żywności i leków oraz podstawowe
bezpieczeństwo produktów. Z każdym tandetnym odkryciem
chińska odmiana kapitalizmu wydaje się coraz bardziej
groźna i obca naszej wrażliwości.

To kuszący sposób patrzenia na sprawy, ale błędny. To, co
dzieje się w połowie świata, może być niepokojące, a nawet
haniebne, ale nie jest obce. Półtora wieku temu inny szybko
rozwijający się naród miał reputację poświęcającą standardy
w pogoni za zyskiem i były to Stany Zjednoczone. Podobnie
jak Chiny i Harry Potter, Ameryka była siedliskiem piractwa

literackiego; podobnie jak chińscy producenci trującej karmy
dla
zwierząt,
amerykańskie
fabryki
produkowały
zafałszowaną żywność i celowo błędnie oznakowane
produkty. Rzeczywiście, widzieć Chiny dzisiaj, to ujrzeć w
odległym zwierciadle XIX-wieczną amerykańską gospodarkę
w całej jej oszukańczej chwale.

Chiny mogą być zupełnie innym krajem, ale pod wieloma
względami są młodszą wersją nas. Im szybciej to
zrozumiemy, tym szybciej zdamy sobie sprawę, że szybka i
luźna marka handlowa Chin nie jest wyrazem narodowego
charakteru, a tym bardziej spiskiem mającym na celu otrucie
nas i naszych zwierząt, ale etapem rozwoju kraju. Nazwij to
kapitalizmem dorastającym, jeśli chcesz: tryskający energią,
żywiołowy, dynamiczny. Jak każdy nastolatek, zachowanie
Chin
jest
również
irytujące,
nieodpowiedzialne
i
niebezpieczne. Ale jest to faza, a zrozumienie jej w ten
sposób daje nam bardzo potrzebną perspektywę, a także
pewne narzędzia do radzenia sobie z problemem.
Rzeczywiście, jeśli chcemy zrozumieć, jak postępować z
Chinami, moglibyśmy zrobić gorzej niż patrzeć na własną
historię jako na przewodnika.

Może nawet przyda się odrobina empatii. Sto pięćdziesiąt lat
temu nawet najbliżsi partnerzy handlowi Ameryki rozpaczali
nad naszymi oszustwami. Charles Dickens, który odwiedził
USA w 1842 roku, był, podobnie jak wielu Brytyjczyków,
oszołomiony ambicjami ekonomicznymi mieszkańców
naszego narodu i przerażony tym, co zrobią dla zysku. Kiedy
po raz pierwszy wysiadł ze statku w Bostonie, w miejskich
księgarniach pełno było pirackich kopii jego powieści, a także
powieści jego rodaków. Dickens wygłaszał później wykłady
potępiające tę praktykę i pisał do domu z oburzeniem: „moja
krew gotowała się, jak myślałem o tej potwornej
niesprawiedliwości”. W Stanach Zjednoczonych na początku
XIX wieku kapitalizm, jaki znamy dzisiaj, był jeszcze bardzo
w powijakach.

Większość ludzi nadal mieszkała na małych farmach i
pomimo uporczywego mitu, że Ameryka jest krajem
leseferyzmu, w książkach było wiele przepisów mających na

celu utrzymanie w ryzach gospodarki rynkowej. Jednak w
miarę jak handel stał się bardziej złożony i rozciągał się na
większe odległości, ten mozaikowy system lokalnych i
stanowych przepisów został stopniowo przytłoczony przez
nowe pokolenie przedsiębiorców zajmujących się kołami i
dealerami. Biorąc przykład od Brytyjczyków, którzy byli
pionierami wielu pomysłowych metod fałszowania pokolenie
lub dwa wcześniej, amerykańscy producenci, dystrybutorzy
i sprzedawcy żywności zaczęli masowo majstrować przy
swoich
produktach
wypełniając
zapasy
tanimi
wypełniaczami, używając niebezpiecznych dodatków do
maskowania psucia się lub nadanie artykułom spożywczym
bardziej atrakcyjnego koloru.

Komitet niedoszłych reformatorów, który spotkał się w
Bostonie w 1859 roku, rozpoczął jedno z pierwszych badań
amerykańskiej czystości żywności, a ich odkrycia sprawiają,
że lektura jest mniej niż apetyczna: stwierdzono, że cukierki
zawierają arszenik i są barwione chlorkiem miedzi; sprytni
piwowarzy mieszali ekstrakty z „nux vomica”, drzewa, które
daje strychninę, aby symulować gorzki smak chmielu. Ogórki
konserwowe zawierały siarczan miedzi, a posypka z kremu
zawierała śladowe ilości ołowiu. Cukier był mieszany z
gipsem paryskim, podobnie jak mąka. Mleko zostało
rozwodnione, a następnie wypełnione kredą i owczym
mózgiem. Okazało się, że stufuntowe torebki kawy z
napisem „Fine Old Java” składały się z trzech piątych
suszonego groszku, jednej piątej cykorii i tylko jednej piątej
kawy.
Chociaż do połowy stulecia zdarzały się sporadyczne,
niezdarne próby reformy krajowej – najsłynniejsze ze
sprzedaży „spływającego mleka” pochodzącego od chorych
krów karmionych na siłę dietą składającą się z toksycznych
odpadów wytwarzanych przez destylarnie likierów – niewiele
się zmieniło. I tak jak dziś w Chinach najgorszymi ofiarami
zafałszowanej żywności są Chińczycy, tak samo Amerykanie
ucierpieli na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Ale kiedy Ameryka zaczęła szerzej eksportować
żywność po wojnie secesyjnej, ta praktyka zaczęła nas
doganiać.

Jeden z pierwszych międzynarodowych skandali dotyczył
„oleo-margaryny”,
substytutu
masła,
pierwotnie
wytworzonego w procesie alchemicznym z udziałem tłuszczu
wołowego, żołądka bydlęcego, a także drobno pokrojonych
w kostkę wymion krów, świń i owiec. Ta „tłusta podróbka”,
jak nazwał to jeden z krytyków, została wysłany do Europy
jako prawdziwe masło, co doprowadziło do gwałtownego
spadku eksportu masła w połowie lat osiemdziesiątych XIX
wieku. (Przebiegli przedsiębiorcy, dostrzegając okazję, kupili
prawdziwe masło w Bostonie, przyczepili podrobione etykiety
brytyjskich producentów masła i wysłali je do Anglii). Stany
Zjednoczone były często zarzucane fałszowanym olejem z
nasion bawełny.

Jeszcze gorszy był przemysł pakowania mięsa, te praktyki
wywołały wojnę handlową z kilkoma narodami europejskimi.
XX-wieczne nadużycia tej branży są dziś dobrze znane:
„szynka diabelska” zrobiona z tłuszczu wołowego, flaków i
produktów ubocznych cielęciny; kiełbaski z wieprzowiny
gruźliczej i - jeśli wierzyć Upton Sinclair - smalec zawierający
ślady okazjonalnych ludzkich ofiar wypadków przy pracy. Ale
arena międzynarodowa była miejscem niektórych z
pierwszych skandali, zwłaszcza w 1879 roku, kiedy Niemcy
oskarżyły Stany Zjednoczone o eksport wieprzowiny
skażonej włośniami i cholerą. To doprowadziło kilka krajów
do bojkotu amerykańskiej wieprzowiny. Podobne obawy o
wołowinę zarażoną chorobą płuc zintensyfikowały te batalie
handlowe.

Jedzenie to oczywiście dopiero początek. W dziedzinie
literatury przez większą część XIX wieku Stany Zjednoczone
pozostawały
wyjęte
spod
prawa
w
świecie
międzynarodowego prawa autorskiego. Krajowi wydawcy
radośnie piratowali książki bez pozwolenia i bez płacenia
autorom lub oryginalnym wydawcom ani grosza. Kiedy
Dickens opublikował zjadliwą relację ze swojej wizyty:
„American Notes for General Circulation” - została ona
natychmiast poddana piractwu w Stanach Zjednoczonych.

W jednej branży po drugiej, XIX-wieczni amerykańscy
producenci masowo produkowali podrabiane produkty w

niezwykłych ilościach, umieszczając fałszywe etykiety na
lokalnie wytwarzanych podróbkach zagranicznych piw, win,
rękawiczek i nici. Jak ujął to jeden z ówczesnych
eksponatów: „Mamy „paryskie kapelusze” wyprodukowane
w Nowym Jorku, „London Gin” i „London Porter”, które nigdy
nie znajdowały się w ładowni statku, „Superfine French
Paper” wyprodukowane w Massachusetts”. Szczególnie znani
byli fałszerzy leków patentowanych. To było trochę ironiczne,
biorąc pod uwagę, że większość tych środków była już dość
fałszywa, ale to nie powstrzymało praktyki. Najbardziej
skomplikowane schematy polegały na sprowadzaniu pustych
butelek, napełnianiu ich fałszywymi miksturami, a następnie
naklejaniu fałszywych etykiet od szanowanych europejskich
firm.

Amerykanie wykazali się również szczególnym talentem do
fałszowania pieniędzy. Był to czas, kiedy poszczególne banki,
a nie rząd federalny, dostarczały narodowe pieniądze
papierowe w oszałamiającej różnorodności tak zwanych
„banknotów”. Fałszerstwa rozkwitły do tego stopnia, że w
1862 jeden brytyjski pisarz, po przeliczeniu blisko 6000
różnych gatunków fałszywych lub oszukańczych banknotów
w obiegu, mógł rozsądnie zapewnić swoich czytelników, że
„w Ameryce fałszerstwo od dawna jest praktykowane na
skalę, która dla wielu będzie się wydawać niesamowita". Co
sprawiło, że dziewiętnastowieczne Stany Zjednoczone były
taką wylęgarnią fałszywych towarów? I dlaczego dzisiejszy
boom gospodarczy w Chinach, jak zacmokał Howard French
na początku tego miesiąca, jest „wybity podróbkami”?

Piractwo, oszustwa i podrabianie - waluty, towarów, czy
markowej elektroniki - kwitnie w określonym momencie w
społeczeństwie kapitalistycznym: regulacyjne bezkrólewie,
które wyłania się w wyniku szybkich zmian kapitalistycznych.
Jest to okres, w którym technologia poprawiła się, często
dramatycznie, a rynki przekroczyły swoje dawne granice.
Jednak kraj nadal opiera się na przestarzałych sposobach
kontrolowania handlu. Dopóki nie będzie czegoś, co ich
zastąpi, fałszerze i inni operatorzy flim-flam prężnie się
rozwijają, doprowadzając nowe sposoby zarabiania
pieniędzy do logicznego, choć nieetycznego, wniosku.
Rzeczywiście, łatwość, z jaką fałszerze działają dziś w

Chinach, można przypisać wielu tym samym błędom, które
nękały Stany Zjednoczone 150 lat temu: słabemu,
przestarzałemu reżimowi regulacyjnemu, który nie jest
odpowiedni do radzenia sobie ze złożonością nowoczesnego
handlu; ograniczone zachęty dla państwa do nadzorowania i
eliminowania oszustw; i, co być może najważniejsze,
zatarcie granic między legalnymi a oszukańczymi sposobami
zarabiania pieniędzy.

Wszystko to jest typowe dla kapitalizmu we wczesnej,
żywiołowej fazie rozwoju. Stany Zjednoczone mogły być
najgorszym winowajcą, ale wczesna uprzemysłowiona
Wielka Brytania miała poważne problemy z fałszowaniem
żywności, a Rosja od lat 90. była sceną niektórych z
najgorszych kapitalistycznych ekscesów w najnowszej
pamięci. I najprawdopodobniej lekkomyślność Chin jest
właśnie tym: fazą, która w końcu minie, gdy krajowe
instytucje regulacyjne nadrobią zaległości gospodarcze.

Ale zrozumienie paraleli sugeruje drogę naprzód. Nielegalny
przemysł Stanów Zjednoczonych w końcu zareagował na
silną międzynarodową presję gospodarczą. Począwszy od lat
80. XIX wieku europejskie bojkoty mięsne skłoniły Kongres
do uchwalenia szeregu przepisów federalnych mających na
celu narzucenie pewnych kontroli inspekcji eksportu mięsa.
W odpowiedzi kraje europejskie ponownie otworzyły swoje
drzwi dla amerykańskiego mięsa. A w 1891 roku Kongres w
końcu ugiął się przed dekadami gniewnego lobbingu i
uchwalił międzynarodowe prawo autorskie, które chroniło
zagranicznych autorów.

W pewnym momencie impuls do zmiany może pochodzić od
środka. Wraz z ewolucją systemu kapitalistycznego może
nadejść czas, kiedy niektórzy gracze w gospodarce wolą być
trzymani według bardziej rygorystycznych standardów,
nawet tych, które nakładają dodatkowe koszty. Częściowo
dzieje się tak, gdy kraj zaczyna produkować i eksportować
oryginalne towary, które mogą spodobać się fałszerzom w
innych krajach. Na przykład Stany Zjednoczone wzmocniły
swoje prawa autorskie, aby chronić rosnącą liczbę
amerykańskich autorów, których książki sprzedawane są za

granicą. Jeśli chiński biznes filmowy zyska znaczącą
międzynarodową publiczność, można śmiało powiedzieć, że
Hollywood będzie lepiej przyjęty, gdy następnym razem
będzie narzekać na podróbki DVD z najnowszym filmem
Bruce'a Willisa.

W
nękanym
skandalami
amerykańskim
biznesie
spożywczym kilku liderów branży zaakceptowało sprawę
regulacji w niemałej części, ponieważ można było zarobić
pieniądze:
niektórzy
konkurenci
znaleźliby
się
w
niekorzystnej
sytuacji,
a
nowe
prawa
federalne
wyeliminowałyby nieefektywność starszej mozaiki regulacji
na poziomie stanowym. Ale na bardziej podstawowym
poziomie producenci zaczęli zdawać sobie sprawę, że mogą
czerpać duże zyski z prostego zaufania. Do 1905 r. liderzy
biznesu zeznawali w Kongresie, że rząd federalny może
„wiele zrobić dla zachowania reputacji amerykańskiej
żywności za granicą” – innymi słowy, mogliby zarobić więcej
pieniędzy, gdyby potencjalni partnerzy handlowi uwierzyli,
że Stany Zjednoczone w końcu oczyszczają swoje działania
. I dokładnie to stało się z uchwaleniem przełomowej ustawy
o żywności i lekach w następnym roku.

Wraz z każdym postępem regulacyjnym Stany Zjednoczone
wraz z resztą świata zaczęły zdobywać zaufanie własnych
konsumentów. W międzyczasie Ameryka przeszła od
nowicjusza do najpotężniejszej gospodarki na świecie. Chiny
są już czymś więcej niż tylko nowicjuszem, ale - jak sugerują
ostatnie wydarzenia - mają przed sobą długą drogę, zanim
wyjdą z własnej lekkomyślnej młodości, jak kiedyś zrobiły to
Stany Zjednoczone. Rzeczywiście, jeśli Chińczycy naprawdę
kierują się apokryficzną maksymą Deng Xiaopinga, że
„bogacić się jest chwalebne”, to ich własni przedsiębiorcy i
branże mogą w końcu uznać, że bogacenie się przy
jednoczesnym
przestrzeganiu
międzynarodowych
standardów może być równie chwalebne – a nawet bardziej
opłacalne.

Tragiczna lekcja

Niektóre z najgorszych uchybień w przepisach w Chinach
dotyczą glikolu dietylenowego, śmiertelnej trucizny, która
pojawia się we wszystkim, od pasty do zębów po syrop na
kaszel. Ponad 100 osób, głównie dzieci, zmarło w Panamie
po spożyciu syropu na kaszel z dodatkiem trucizny, którego
fałszerze produktów w Chinach używali jako taniego
substytutu słodzika gliceryny.

Sprawa wywołała oburzenie i słusznie. Ale nie jest często
wspominane, że Ameryka miała prawie takie same
doświadczenia około 70 lat temu. W 1937 r. firmy
farmaceutyczne działały ze znaczną swobodą w mieszaniu i
sprzedaży nowych leków. Wiosną tego roku główny chemik
firmy S.E. Firma Massengill znalazła sposób na dostarczanie
sulfonamidów stosowanych w leczeniu angioplastyki i innych
infekcji w postaci płynnej, rozpuszczając je w glikolu
dietylenowym. Nikt nie testował leku pod kątem
bezpieczeństwa, a jesienią tego roku dostawy „Eliksiru
Sulfanilamidu” rozeszły się po całym kraju.

Szacuje się, że w ciągu miesiąca ponad 100 osób, w
większości dzieci, zmarło w przerażającej śmierci, gdy ich
nerki przestały działać i wpadli w konwulsje. Właściciel firmy,
naciskany do przyznania się do pewnej dozy winy,
odpowiedział słynnie: „Zaspokoiliśmy uzasadniony popyt i
ani razu nie mógliśmy przewidzieć nieoczekiwanych
rezultatów.
Nie
czuję,
że
ponosimy
jakąkolwiek
odpowiedzialność ”.

To było po prostu błędne: toksyczność glikolu dietylenowego
została już ustalona. A nawet gdyby tak nie było, proste
testy na zwierzętach wykazałyby, że syrop jest trujący. Ale
to była inna epoka, w której zaniechanie niezbędnych testów
– jak nieumiejętność przetestowania surowców przez
chińskich producentów – miało tragiczne skutki. Wtedy, tak
jak teraz, nie wszyscy odpowiedzialni wzruszali ramionami i
szli dalej. Główny chemik Massengilla, Harold Watkins,
popełnił samobójstwo w oczekiwaniu na proces; na początku
tego miesiąca Zhang Shuhong, właściciel chińskiej fabryki
zabawek, oskarżony o używanie zakazanej farby ołowiowej,
zrobił to samo. A epizod doprowadził do uchwalenia

Federalnej Ustawy o Narkotykach i Kosmetykach w
następnym roku, zapoczątkowując nową erę bezpieczeństwa
leków.

Takich historii o jakości i bezpieczeństwie produktów w
Ameryce można opowiedzieć dosłownie setki. Wszystkie są
różne, ale wszystkie są takie same. Jako tylko jeden
przykład, w niedawnej przeszłości wiele uwagi poświęcono
na Zachodzie problemom z zabawkami produkowanymi w
Chinach, głównie z farbami zawierającymi ołów, które są
uznawane za niebezpieczne dla dzieci. Świat zawsze
wiedział, że ołów jest trującym metalem, którego spożycie
może być śmiertelne. To, co nie jest powszechnie znane ani
dyskutowane, to fakt, że zachodni producenci używali ołowiu
w farbach do wielu produktów, w tym zabawek, i robili to
przez większość ostatniego stulecia, wiedząc, że niektóre
dzieci z tego powodu umierały. Użyli go, ponieważ ołów jest
tanim i wydajnym sposobem na uzyskanie lakieru o bardzo
wysokim połysku, i zrobili to pomimo świadomości jego
niebezpieczeństw. Ci sami ludzie, którzy teraz narzekają na
Chiny, wydali ogromne sumy pieniędzy na wpływy
polityczne, PR i kontrolę szkód, aby zapobiec legislacji, która
zakazywałaby
tego
użycia.
Amerykańskie
przepisy
zakazujące stosowania ołowiu w farbach do produktów dla
dzieci nie wynikały z amerykańskich cnót, wyższości
moralnej czy chęci stosowania najlepszych praktyk; zmieniły
się dopiero po przeniesieniu fabryk do Chin.
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Odnośniki – Jak USA stały się bogate – część 4
Podczas 1 wojny światowej, rząd USA przejął całą własność
Niemiec, jaka znajdowała się na terytorium USA.
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WWI, US seized German assets all over the world
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1. Mitchell Palmer America’s ‘Alien Property Custodian’
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Smithsonian Magazine July 28, 2014
(9) https://www.smithsonianmag.com/history/usconfiscated-half-billion-dollars-private-property-duringwwi-180952144/
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Operacja Spinacz
[14a] The US military entered every country with a German
corporate presence and claimed ownership of all German
assets.
[14b] The U.S. Confiscated Half a Billion Dollars in Private
Property During WWI
https://www.smithsonianmag.com/history/us-confiscatedhalf-billion-dollars-private-property-during-wwi180952144/
[14c] Sejsmiczne zmiany: 1 wojna światowa i wielka
depresja (1914–1933)
https://www.munichre.com/en/company/about-munichre/group-history/a-seismic-shift-the-first-world-war-andthe-great-depression-19141933.html#:~:text=1917%20%E2%80%93%20The%20U
nited%20States%20enters%20the%20war,enemy%20prop
erty%20administration.%201917%20%E2%80%93%20Fo
unding%20of%20Hermes
[14d] Ucieczka mieszkańca wyspy podczas 1 wojny
światowej… – Hawaje, 1 wojna światowa
http://hawaiiworldwar1.org/1890-2/
[14e] World War 1 and Southeast Asia | The Manila
Times
https://www.manilatimes.net/2020/12/11/opinion/columnis
ts/world-war-1-and-southeast-asia/807981/
[14f] Międzynarodowe czynniki prawne i polityczne w
dysponowaniu
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USA
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zasobami
przejętymi podczas 1 wojny światowej
https://yazhida.net/get/access.php?id=QWVNAAAAMAAJ&it
em=International%20Legal%20And%20Political%20Factor
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f%20Alien%20Enemy%20Assets%20Seized%20During%20
World%20War%20Ii
[15a] Była to część Planu Morgenthau autorstwa głębokiego
państwa, który miał dokończyć całkowitego zniszczenia

Niemiec poprzez permanentną deindustrializację kraju, aby
przekształcić Niemcy w europejską farmę mleczną i grządkę
ziemniaczaną. Zamiarem było pozbawienie kraju na zawsze
nie tylko najlepszych umysłów naukowych, ale także całego
drugiego i trzeciego rzędu naukowych intelektualistów,
techników i wykwalifikowanych robotników, aby zapobiec
niemieckiej próbie odbudowy po wojnie.
[15b] Plan Morgenthau – David Irving
http://fpp.co.uk/bookchapters/Morgenthau.html
[15c] Plan Morgenthau – Oxford Reference
http://fpp.co.uk/bookchapters/Morgenthau.html
[15d] PLAN MORGENTHAU – WORLD FUTURE FUND
http://www.worldfuturefund.org/Documents/Morg.htm
[15e] (PDF) Plan Morgenthau (1945-1947) | Dr. Bàrbara
Molas
https://www.academia.edu/13076996/The_Morgenthau_Pl
an_1945_1947_
[15f]
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https://truedemocracyparty.net/2014/01/germanholocaust-german-genocide-9-to-15-million-germanskilled-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowersdeath-camps-a-forgotten-genocide/
[16a] Bacque był popularnym kanadyjskim autorem, jego
opowiadania, powieści i artykuły pojawiały się regularnie we
wszystkich znanych mediach, ale po opublikowaniu „Innych
strat” został umieszczony na czarnej liście i zniszczony w
Kanadzie. Żadna gazeta ani magazyn nie odpowiadały na
jego telefony, a wszyscy wydawcy odmawiali kontaktu z nim.
Został potępiony w amerykańskich mediach jako oszust,
mimo że jego badania były nieskazitelnie szczegółowe, a
jego książka zawierała wstęp i świadectwo znanych i
wysokich rangą amerykańskich oficerów. Prawie nikt w
Ameryce Północnej nie jest świadomy jego niezwykłego
historycznego odkrycia, ponieważ jego książki zostały
praktycznie zakazane na kontynencie. Dla kontrastu, jego
liczne książki na ten temat stały się wielkim hitem w Europie,
zostały przetłumaczone na - jak sądzę - 15 języków,

powstały filmy dokumentalne o jego odkryciu, a on jest
powszechnie rozpoznawany w Europie jako wybitny i
szanowany historyk.
[16b] por. James Bacque, wstęp do „Innych strat”, a także
tekst „Zbrodnie i miłosierdzie”, opis jego trudów po
publikacji.
[17] Wydaje się teraz, że popularne zdjęcia, które wszyscy
widzieliśmy, stosy wychudzonych ciał, nie przedstawiały
Żydów zabitych przez Niemców (jak nam powiedziano), ale
Niemców zabitych przez Amerykanów. Nieokreśloną liczbę
uwięzionych i zabitych stanowiły kobiety oraz więcej niż
kilkoro dzieci.
[18a] Jedyny brak żywności w Niemczech spowodowali
Amerykanie, którzy po wojnie zabronili wszelkich
zewnętrznych dostaw żywności do Niemiec, a powszechnie
ogłaszano, że każdy, kto próbuje przemycić żywność do
obozów, zostanie rozstrzelany na miejscu. por. dwie książki
Jamesa Bacque; wiele udokumentowanych referencji.
[18b] Obozy śmierci Eisenhowera | National Vanguard
https://nationalvanguard.org/2017/06/eisenhowers-deathcamps/
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(19) Konspiracyjna operacja Spinacz: Polowanie na
nazistowskich naukowców
https://www.amazon.com/Paperclip-Conspiracy-Hunt-NaziScientists/dp/0316103993
(20) BBC: “Project Paperclip – Dark side of the Moon”
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(wordpress.com)
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(22) https://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/20
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Apptricity sues the US government for $250 million
(23) https://www.reseller.co.nz/article/print/533132/us_ar
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Coca-Cola
(24) https://www.moonofshanghai.com/2020/07/a-fewhistorical-frauds-july-11-2020.html
NIKE
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Łupy wojenne

Rozpocząłem jeden rozdział o kolonizacji od opisania Iraku
jako kolebki cywilizacji. Jednym z rezultatów tej długiej
historii jest istnienie artefaktów archeologicznych, skarbów
sztuki, zwojów i innych przedmiotów gromadzonych na
przestrzeni wieków, z których wiele ma wielką wartość
finansową, ale także ogromne znaczenie historyczne.
Większość zniknęła. Wojska amerykańskie splądrowały
większość kraju, a wiele irackich muzeów jest dziś całkowicie
pustych. Kosztowności i artefakty historyczne skradziono nie
tylko z muzeów i bibliotek, ale także z domów prywatnych.
Irak został splądrowany w całości. Według opublikowanych
szacunków podczas działań bojowych z irackich muzeów w
Bagdadzie, Mosulu i innych miastach skradziono co najmniej
200 000 dzieł sztuki i kultury, z których wiele ma nieocenioną
wartość dla historii świata. Rząd USA twierdzi, że było to
tylko kilka nieuczciwych działań, których nie aprobował, ale
fakty mówią inaczej, i rzeczywiście wiele z tych przedmiotów
pojawiło się w muzeach i kolekcjach prywatnych – między
innymi w Izraelu.

W Niemczech po II wojnie światowej Stany Zjednoczone
naruszyły uroczyste umowy zawarte zaledwie kilka miesięcy
wcześniej, gdy ich wojska wkroczyły do sowieckiej strefy

okupacyjnej i ukradły z Reichsbanku ponad 100 ton złota i
srebra oraz bezcenne zbiory sowieckiej sztuki i dokumenty.
Część dzieł sztuki została ostatecznie zwrócona w wyniku
protestów sowieckich, ale złoto i srebro jakoś zniknęły.
Związek Radziecki upiera się, że Stany Zjednoczone nadal
posiadają bezcenne kolekcje skradzionej sowieckiej sztuki,
co Stany Zjednoczone odrzuciły, ale potem zostały
przyłapane na kłamstwie, gdy badacze odkryli dokumenty
dowodzące,
że
Stany
Zjednoczone
rzeczywiście
przechowywały ogromną ilość skarbów sztuki – które do tego
czasu zniknęły w prywatnych kolekcjach, ukryte przez
zwykłą grupę podejrzanych. Udokumentowano również
doniesienia, że pod koniec II wojny światowej armia
amerykańska opróżniła pociąg złożony 24 wagonów
wypełnionych złotem, srebrem i różnymi drogimi dziełami
sztuki, które w tamtych czasach szacowano na wiele
miliardów. Co więcej, mniej więcej w tym samym czasie z
Banku Rzeszy zniknęło kilka miliardów złota i nigdy nie
zostało to rozliczone.

Szczegóły europejskich kradzieży skarbów są niejasne i
bardzo skomplikowane, a roszczenia wzajemne są łatwe i
kuszące, by odrzucić historie o poszukiwaniu skarbów o
Niemczech jako przesadzone opowieści o wojnie. Dzisiaj (i
przez ostatnie 70 lat) zostaliśmy zasypani opowieściami o
Niemcach rabujących metale szlachetne i bezcenne dzieła
sztuki w całej Europie, w szczególności od Żydów, ale jest o
wiele więcej w tej historii. Po pierwsze, po tym, jak Żydzi
zakończyli rewolucję bolszewicką w Rosji w 1917 r.,
splądrowali cały kraj, zaczynając od całego złota w banku
centralnym, które zostało wysłane do USA jako zapłata dla
Jacoba Schiffa za finansowanie rewolucji. Ale Rosja została
splądrowana nie tylko ze złota, stosunkowo zamożnej klasy
średniej, posiadającej miliardy cennych metali, artefaktów i
bezcennych dzieł sztuki. Większość z nich została
wywieziona z kraju, większość do Niemiec i Austrii, kiedy
eksmitowano bolszewików. Jest zatem prawdopodobne, że
znaczna część dzieł sztuki, które Niemcy rzekomo zrabowali
Żydom, została wcześniej zrabowana z Rosji. Brak rozgłosu
i późniejsze roszczenia spowodowane przede wszystkim
faktem, że bolszewicy zmasakrowali całą klasę średnią Rosji
w swoich gułagach, co oznacza, że wszyscy pierwotni
właściciele nie żyli i nie było nikogo, kto mógłby narzekać.

Mimo to opowieści o zrabowanych europejskich skarbach
przetrwały do dziś, od czasu do czasu pojawiają się nowe
znaleziska, nowe mapy skarbów i jeszcze więcej nowych
historii.
Niemniej
jednak
istnieje
dokumentacja
potwierdzająca twierdzenia, że USA i FED rzeczywiście
poważnie ograbiły Niemcy pod koniec wojny. Biorąc pod
uwagę fakty związane z Operacją Paperclip, nie powinno to
nikogo dziwić.

Japońska Złota Lilia

Jest jednak inna sprawa grabieży, ta z udziałem Japonii,
nieco bardziej złowroga i stanowiąca własną ligę pod
względem zwycięzców zgłaszających łupy wojenne. Na
początek musimy rozważyć kilka pozornie niezwiązanych ze
sobą faktów.

Po pierwsze, jeśli chodzi o publiczną wiedzę o
okrucieństwach i zbrodniach wojennych podczas II wojny
światowej,
prawie
wszyscy
są
świadomi
zbrodni,
rzeczywistych i wyimaginowanych, w tym rabunku złota i
kosztowności, popełnionych przez Niemcy, ale prawie nikt szczególnie włączając w to samych Japończyków – nie zdaje
sobie sprawy z ogromnego katalogu niemal niewiarygodnych
okrucieństw popełnianych przez Japończyków.

Po drugie, podczas gdy Rosja przeprowadziła pewne procesy
o zbrodnie wojenne przeciwko Japończykom, które USA
wyśmiewały jako „propagandę komunistyczną”, nie było
procesów o zbrodnie wojenne przeciwko Japończykom
wytoczonych przez USA. Odbył się pokazowy proces, w
którym stracono dwie lub trzy osoby, ale to za zbyt dużą
wiedzę, a nie za zbrodnie wojenne. Historia okrucieństw
wojennych w Japonii była znacznie większa niż w Niemczech,
ale mieliśmy tylko milczenie.

Po trzecie, Japonia rzeczywiście miała paskudny zwyczaj
plądrowania nie tylko banków centralnych, ale wszystkich
możliwych źródeł skarbów podczas przemierzania przez nich

Chin i Azji. Złoto, srebro, klejnoty, dzieła sztuki, wszystko,
co wartościowe, zostało zrabowane i wysłane do Japonii
podczas wczesnych etapów inwazji. Ta wiedza została
stłumiona, nigdy nie pojawiła się w masowej świadomości
publicznej, z wyjątkiem krótkich komentarzy poczynionych
mimochodem.

Czwarty punkt odnosi się do warunków poddania się Japonii
pod koniec II wojny światowej. Nie jest powszechnie
wiadomo, że kiedy Amerykanie sporządzali dokumenty
dotyczące kapitulacji Japonii, wyraźnie zabronili roszczeń
odszkodowawczych wobec Japonii. Artykuł 14(b) traktatu
stanowił:

„Mocarstwa sprzymierzone zrzekają się wszelkich
roszczeń
odszkodowawczych
Mocarstw
Sprzymierzonych,
innych
roszczeń
Mocarstw
Sprzymierzonych i ich obywateli (podkreślona
kursywą) wynikających z jakichkolwiek działań
podjętych przez Japonię i jej obywateli w trakcie
prowadzenia wojny oraz roszczeń mocarstw alianckich
wskutek
bezpośrednich
wojskowych
kosztów
okupacji”.

Ówczesny sekretarz stanu USA Allen Dulles zastraszał i
zmuszał innych sojuszników i wszystkie kraje azjatyckie do
podpisania umowy o kapitulacji. Tylko Chiny i Rosja nie dały
się zastraszyć do podpisania.

Jak są one powiązane? Cóż, zasadniczo przez teorię i proces
Operacji Spinacz - z niespodzianką. Po pierwsze, Amerykanie
desperacko pragnęli dla swoich własnych programów CIA
doświadczenia japońskich zbrodniarzy wojennych, którzy
przeprowadzili wiele eksperymentów z bronią ludzką i
biologiczną, a więc potajemnie importowali tysiące tych ludzi
do USA, gdzie byliby uodpornieni na ściganie, eliminując
potrzebę publicznych procesów o zbrodnie wojenne.
Głównym powodem, dla którego Japonia nigdy nie zmierzyła
się wewnętrznie wśród swoich własnych ludzi z obszernymi i
przerażającymi faktami swoich okrucieństw w Chinach i Azji

jest to, że nigdy nie była zmuszona stawić im czoła
zewnętrznie, światu. Zabicie dwóch ptaków jednym
kamieniem, brak japońskich procesów o zbrodnie wojenne
dogodnie pozwolił uniknąć publicznego ujawnienia ogromnej
litanii ludobójczych zbrodni wojennych popełnionych przez
Amerykanów w Japonii. Więcej później.

Kolejnym powiązaniem i pod pewnymi względami
najważniejszym jest zrzeczenie się wspomnianych reparacji.
Ponieważ nie miało być żadnych międzynarodowych
procesów o zbrodnie wojenne i żadnych międzynarodowych
roszczeń o reparacje wojenne, nie tylko okrucieństwa
militarne Japonii, ale całe ich grabieże, nigdy nie zostaną
nagłośnione ani na arenie międzynarodowej, ani w kraju, a
zatem nigdy nie będą musiały być skierowane na japońską
ludność cywilną. I z tej ciszy postępowanie wojenne Japonii
zostało po prostu wypisane z japońskiej historii i -w bardzo
dużej mierze z historii całego świata- dzięki amerykańskiej
chciwości i ambicji.

Ale dlaczego zapobieganie reparacji? USA i alianci
wykorzystali reparacje wojenne jako wymówkę, by rozebrać
Niemcy do szpiku kości, pozostawiając jedynie szkielet kraju.
Japonia była o wiele gorsza od Niemiec pod każdym
względem, więc skąd ta zdumiewająca hojność wobec
Japonii? I tu dochodzimy do złowrogiej części. Jak
wspomniano powyżej, Japończycy rzeczywiście mocno
splądrowali całą Azję i rzeczywiście wysłali część tego łupu
do Japonii. Jednak wraz z postępem wojny i coraz większym
łupem wojennym, Japończycy zaczęli gromadzić i
przechowywać
swoje
łupy,
przygotowując
się
do
późniejszych większych dostaw. Niestety wraz z postępem
wojny Japonia zaczęła tracić kontrolę nad szlakami
żeglugowymi, a transfer do Japonii przestał być bezpieczną
opcją. Opierając się na błędnym założeniu, że Stany
Zjednoczone pozwolą im zatrzymać Filipiny w zamian za
zawieszenie
broni,
Japończycy
postanowili
zakopać
większość zrabowanego złota i innych aktywów na Filipinach.
Istnieje dziś obszerna dokumentacja, że japońscy oficerowie
stworzyli dziesiątki głębokich składów w jaskiniach lub
wykopali pod ziemią, wypełnili je zrabowanym skarbem i
zniszczyli wejścia materiałami wybuchowymi. Wydaje się

również prawdą, że wszystkie osoby, które pracowały przy
transporcie, wykopywaniu i przechowywaniu całego tego
łupu, zostały pochowane w jaskiniach, pozostawiając tylko
trzy, a może cztery osoby z wiedzą o fakcie przechowywania
lub lokalizacji. To był japoński projekt Golden Lily.(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pojawiły się istotne i niepodważalne dowody na to, że
Amerykanie dowiedzieli się o Golden Lily oraz schwytali i
torturowali jedną z tych osób, która ujawniła istnienie i
lokalizację przynajmniej niektórych miejsc. Amerykanie
byliby oczywiście zobowiązani przez etykę i prawo do
ujawnienia tych informacji i repatriacji tych dziesiątek
miliardów dolarów złota i innych aktywów zrabowanych ze
skarbów Chin i innych krajów Azji. Ale Amerykanie mieli
lepszy pomysł. Splądrowany skarb zniknął i prawdopodobnie
zaginęły bez śladu mapy skarbów, postanowili więc
zachować go dla siebie. Ponieważ Japonia z trudem mogła
rościć sobie prawo do tego łupu po wojnie, a ukryte miliardy
były teraz zasadniczo sierotami, Amerykanie mogli wyciszyć
sprawę zagrabionych skarbów. Problem polegał na tym, że
była to ogromna zbrodnia, nawet w umysłach Amerykanów,
ponieważ była to najwyraźniej kradzież dokonana przez
przyjaciół, a nie wrogów, przyjaciół, którzy chcieliby
odzyskać swoją własność. Amerykanie znaleźli idealne
rozwiązanie – zapis o przepadku reparacji w traktacie
kapitulacji Japonii oznaczałby w rzeczywistości zrzeczenie się
przez te narody – i ich obywateli – swoich roszczeń do
wszystkich skarbów zrabowanych przez Japonię, co
służyłoby uczynieniu działań Amerykanów „legalnymi”, pod
warunkiem, że traktat podpisałyby wszystkie strony. I
rzeczywiście wszystkie partie, z wyjątkiem Chin i Rosji,
zostały zastraszone do podpisania.

Chalmers Johnson napisał doskonałą recenzję „Złotych
wojowników” Seagrave'a (10) (11), w której stwierdził:
„Prawie jak tylko wojna się skończyła, siły amerykańskie
zaczęły odkrywać zdumiewające skrytki japońskiego skarbu
wojennego. Znaleziono „wielkie skarby złota, srebra,
kamieni szlachetnych, zagranicznych znaczków pocztowych,
płyt grawerskich i . . . waluty nielegalnej w Japonii”. Był też
dokument armii amerykańskiej zawierający oświadczenie

odnoszące się do „niezgłoszonych skrytek tych skarbów, o
których wiadomo, że istnieją”, zawierając miliardy w złocie i
innych kosztownościach. To bez wątpienia i istnieje
dokumentacja, że MacArthur rzeczywiście odwiedził niektóre
z tych otwartych lokalizacji i ocenił ich zawartość. Przyjęta
teoria jest taka, że za zgodą ówczesnego prezydenta USA
Trumana, skonfiskowaliby odkryte bogactwa, zachowują
absolutną tajemnicę i wykorzystując pieniądze osobiście oraz
do finansowania przyszłej tajnej działalności CIA.

Wydaje się, że istnieją istotne dowody na to, że Ferdinand
Marcos sam znalazł i odzyskał około 15 miliardów dolarów,
częściowo
z
zatopionego
japońskiego
krążownika
wojskowego, a częściowo z odkrytego tunelu. Wydaje mi się,
że było to około 2000 lub 2001 roku, kiedy przedstawiciel
rządu filipińskiego twierdził, że jedna z córek Marcosa ma
konto bankowe w Szwajcarii opiewające ponad 10 miliardów
dolarów, które to informacje najwyraźniej wyciekły, gdy
próbowała zmienić bank. I faktycznie, w 1998 roku Sąd
Najwyższy Hawajów wydał wyrok przeciwko majątkowi
Marcosa na prawie 1,5 miliarda dolarów jako rekompensatę
dla Filipińczyka, który wydobył z japońskiego tunelu złotego
Buddę, a następnie Marcos go ukradł. Uważam, że
fragmenty tej historii odnoszące się do Marcosa zostały
niepodważalnie udokumentowane i nie podlegają dyskusji,
co posłużyłoby do poświadczenia większości pozostałej
części tej przygody, w tym części dotyczącej Amerykanów.

Wyspa Skarbów

W 1999 roku Edward Michaud napisał znakomity esej
historyczny zatytułowany „Corregidor The Treasure Island of
WWII”, w którym szczegółowo opisał plądrowanie Filipin.
Wtedy nie nazywało się to grabieżą, ale tak właśnie było.
Kiedy Japończycy najechali Filipiny, MacArthur został
zmuszony do ewakuacji i schronienia się na wyspie
Corregidor, przed czym zrobił dwie rzeczy. Nakazał
zniszczenie całej amunicji i materiałów wojennych, aby nie
pozostawić ich dla Japończyków, a także zebrał i wysłał całe
bogactwo banku centralnego Filipin oraz całe bogactwo
osobiste, które można było w krótkim czasie zebrać od

miejscowych obywateli, do wysłania do USA na
przechowanie, aby zapobiec nieuniknionej grabieży przez
Japończyków.(12) (13) (14) (15) (16) (17)

Według raportu Michauda, który moim zdaniem jest
dokładny, „same papiery rządowe składały się z ponad 51
ton złota kruszcowego, 32 ton kruszcu srebrnego, 140 ton
srebrnych peso i centavos oraz milionów papierowych
banknotów skarbowych, obligacji i akcji korporacyjnych.
Własność cywilna (…) składała się z około dwóch ton złota w
sztabkach różnej wielkości, wraz z nieznaną ilością kamieni
szlachetnych i obcej waluty. Kiedy otrzymano rozkazy
ewakuacji miasta, wiele papierowych inwentarzy i rejestrów
było wciąż niekompletnych, wielu prywatnych obywateli nie
otrzymało nawet kwitów za swoje kosztowności. Wiele z nich
było przechowywanych w częściach dużego podziemnego
kompleksu zwanego Tunelem Malinta. Pozostałe 51 ton złota
rządowego, składającego się z 2542 sztabek o wadze 42
funtów każda, 20 kilogramów), wraz z saldem papierowej
waluty i papierów wartościowych, zostały umieszczone w
kilku wewnętrznych ścianach tunelu marynarki wojennej po
południowej stronie kompleksu tuneli Malinta”.

Praktycznie wszystko to zostało załadowane na wszelkie
dostępne statki, duże lub małe, a całość przetransportowano
do
Corregidor,
gdzie
ostatecznie
załadowano
na
amerykańskie okręty podwodne i wywieziono do USA.
Wszystko, co nie mogło zostać wysłane na czas, zostało
załadowane na nadwyżki statków, które zostały odholowane
na głębszą wodę i zatopione, co stanowi setki ton metali
szlachetnych, z których większość została później odzyskana
przez Japończyków. Okręty podwodne zostały załadowane w
nocy, kiedy japońskie samoloty nie mogły zaatakować,
zanurzając się w ciągu dnia dla bezpieczeństwa. Michaud
uważa, że ten filipiński skarb został przetransportowany do
mennicy amerykańskiej, chociaż wyobrażam sobie, że trafił
do FED, a nie do mennicy. Swój esej zakończył
stwierdzeniem: „Pod koniec wojny ta przesyłka papierów
wartościowych „lub przynajmniej jej pieniężny ekwiwalent”
została następnie przekazana z powrotem rządowi
filipińskiemu”, ale nie widziałem żadnych dowodów na
poparcie tego twierdzenia. Co więcej, nikt dzisiaj nie jest w

stanie wysunąć takiego twierdzenia, ponieważ w panice
przed przybyciem Japończyków nie przeprowadzono
dokładnych inwentaryzacji i nikt tak naprawdę nie wie, co
zostało zabrane. W każdym razie, z nielicznych dostępnych
faktów, przeważają dowody na to, że niewiele z tego
bogactwa zostało kiedykolwiek odzyskane przez Filipiny. Nie
było to bynajmniej jedyne ani ostatnie takie wydarzenie w
czasie II wojny światowej.

Wielki napad na złoto - część I - FED USA

Dawno, dawno temu Japonia zrobiła coś, co nie było zbyt
miłe. Tak ponownie. Tym razem Japonia wydrukowała nową
serię obligacji rządu federalnego, specjalną serię – ich słynne
„57” – specjalność oznaczaną nowym wzornictwem, nowymi
kolorami i nową serią numerów seryjnych. O ile dobrze
pamiętam, ta seria obligacji nie przynosiła rocznych odsetek,
ale w momencie wykupu w terminie zapadalności płaciłaby
pełne narosłe odsetki i pierwotną kwotę. Wszystkie obligacje
zostały sprzedane za pośrednictwem różnych agentów, ale
gdy seria dojrzała do wypłaty, Japonia ogłosiła je
podróbkami i odmówiła zapłaty. Ich uzasadnieniem było to,
że te papiery wartościowe były „inne” od jakichkolwiek
obligacji kiedykolwiek wyemitowanych przez Japonię;
projekt był zły, kolory były złe, numery seryjne były
niepodobne do tych, których kiedykolwiek używała Japonia.
Co gorsza, obligacje te zawierały nawet „błędy
ortograficzne”, a Japończycy oczywiście nigdy nie popełniliby
takich błędów na własnych obligacjach wyemitowanych w
języku japońskim. Musiały być fałszywe. Plotka głosiła, że
kilku małym, bliskim przyjaciołom z Japonii rzeczywiście
udało się wykupić swoje obligacje, ale wszyscy inni
inwestorzy musieli zaakceptować, że zostali oszukani. To
wydarzenie nie umknęło uwadze amerykańskiego FED,
prowadząc nas do naszej historii.

Przed II wojną światową amerykański FED i CIA przez lata
podróżowały po nierozwiniętym świecie, mówiąc każdemu
narodowi, w tym Chinom, że kiedy Japończycy (lub Niemcy,
Włosi, czy Bóg wie kto) napadną, splądrują każdy ich bank
centralny kraju i rezerwy złota. Każdy kraj powinien zatem

oddać całe swoje złoto do FED na przechowanie, aby zostało
zwrócone po wojnie. W zamian otrzymaliby złote certyfikaty
wydane przez FED, które później mogliby umorzyć. Ta
reklama była prezentowana nie tylko bankom centralnym
każdego kraju, ale także wszystkim głównym bankom
lokalnym, oferując (tymczasowe) zwolnienie ich z całości
zasobów złota i srebra, aby świat był bezpieczny dla
demokracji. Wiele narodów – i wiele banków komercyjnych,
naprawdę obawiających się kolejnej wojny światowej,
przystało na tę propozycję, pozwalając FED wysysać
niezliczone miliardy złota ze świata, zarówno z krajów
rozwiniętych, jak i nierozwiniętych. Metal został załadowany
na amerykańskie okręty wojskowe i wysłany do USA. Ale po
wojnie FED odmówił umorzenia któregokolwiek z
certyfikatów, twierdząc, że wszystkie są fałszywe.
Oczywiście pojawiły się protesty, ale o ile mi wiadomo,
amerykańskie media odmówiły informowania o tych
wydarzeniach.

Plotki krążyły przez lata, ale Departament Skarbu USA i FED
gorąco zdementowały te historie, gdy się pojawiły,
odrzucając je jako „miejskie legendy” i „teorie spiskowe”,
wyśmiewając zarówno ideę „przechowywania” transakcji, jak
i samo istnienie tych certyfikatów. Ale wtedy, około 1980
roku, w filipińskiej dżungli znaleziono rozbity amerykański
samolot wojskowy, wyładowany ciężkimi drewnianymi
skrzyniami pełnymi metalowych pojemników, wszystkie z
oznaczeniami FED i wszystkie zawierające setki miliardów
dolarów tych samych certyfikatów. Wtedy cała historia w
końcu stała się publiczna, chociaż zachodnie media prawie
całkowicie ją ocenzurowały. Następnie certyfikaty te zaczęły
pojawiać się na całym świecie, a różne strony próbowały
dochodzić roszczeń. FED stanowczo odmówił zajęcia się tym
w sposób otwarty i szczery. Od czasu odkrycia, strony
będące w posiadaniu tych (obecnie starych) certyfikatów na
okaziciela złota spotykały się tylko z zemstą, zazwyczaj są
natychmiast aresztowane i oskarżone przez FBI o oszustwo.
Nawet te osoby, które nie próbują odkupić, ale po prostu
proszą
o
weryfikację
autentyczności,
są
również
aresztowane i oskarżone o usiłowanie oszustwa. Zmowa
między FED, Departamentem Skarbu USA i FBI stała się
złowroga i niebezpieczna, FED robił wszystko, by zastraszyć

wszystkich
oprócz
najodważniejszych,
Dziennikarz „Financial Times” twierdził:

by

ucichli.

„Teraz osiągnął punkt, w którym możesz wejść do
jednego z dużych banków w Nowym Jorku, Londynie
lub Zurychu, dać im pół metrycznej tony złota w
zamian za świadectwo własności, przejdź się po bloku
sąsiednich ulic przez 10 minut, wejdź ponownie do
tego samego banku, a zaprzeczą, że kiedykolwiek cię
widzieli, i będziesz aresztowany za przedstawienie im
fałszywego certyfikatu”.

Była jedna grupa, rodzina Laurel, która wydawała się mieć
szczególnie dobry układ w kontaktach z FED w sprawie
kilkuset milionów tych certyfikatów, które przedstawili FED
do wykupu. W tym jednym przypadku ani FED, ani
Departament Skarbu USA nie byli na tyle odważni, aby
zakwestionować certyfikaty jako podrobione, ani aresztować
Laurów za oszustwo. Zamiast tego FED najwyraźniej
stwierdził, że „nie może zweryfikować” autentyczności
certyfikatów. Od Seagrave: „Po dokładnym przejrzeniu
dokumentów, które ty i twój klient przedłożyliście, nie
jesteśmy w stanie zweryfikować, czy obligacje Rezerwy
Federalnej i powiązane dokumenty… są autentyczne.
Ponadto, jak wskazałem panu Portmanowi przez telefon,
przewodniczący Greenspan nie może się spotkać ani
porozmawiać z Tobą lub Twoim klientem w tej sprawie."
Kolejny komunikat z Chicago FED stwierdzał: „Nie było
żadnych zapisów o emisji… tych obligacji…”, a Departament
Skarbu USA stwierdził: „… Departament Skarbu nie ma
żadnych
zapisów,
że
wyemitował
którykolwiek
z
dokumentów, o których mowa, i … nigdy nie wyemitował
żadnych obligacji na okaziciela Rezerwy Federalnej.
Osobliwością jest oczywiście brak natychmiastowych
aresztowań FBI pod zarzutem oszustwa, co zastąpiło raczej
kiepskie sformułowania „Ojej, nie możemy znaleźć zapisów”.

Kiedy Czang Kaj-szek przegrał bitwę o Chiny i przygotował
się do ucieczki na Tajwan. On i jego zwolennicy szybko
zorganizowali plan, w ramach którego opróżnili całe zapasy
złota i srebra chińskich banków centralnych i banków

komercyjnych, po czym Amerykanie wywieźli je z kraju w
bombowcach B-29 należących do prywatnych linii lotniczych
CIA, Civil Air Transport. Sądzę, że to Aldrich zauważył, że te
same certyfikaty złota, banknoty Rezerwy Federalnej,
wydają się być również wykorzystywane „do przekonywania
menedżerów głównych banków w Chinach kontynentalnych,
by rozstali się z ich ogromnymi zapasami złota”. Zauważył
również, że CIA i FED najwyraźniej oferowały certyfikaty
złota o większej wartości niż złoto faktycznie wymieniane,
jako dodatkowa zachęta dla banków do współpracy,
ponieważ USA „prawie na pewno nie miały zamiaru ich
honorować”. Istnieją wystarczające dowody na to, że CIA i
FED sprzedały Chiang Kai-Shekowi tę samą historię.
Ponieważ CIA była już w posiadaniu całego chińskiego złota
po wywiezieniu go z kraju własnym samolotem, przekonali
Chianga, by zezwolił na jego transfer do USA w celu
„przechowania”. Chiang zmarł w 1975 roku nie widząc już
nigdy swojego złota, a dowody są takie, że aż do dnia swojej
śmierci w 2003 roku, Soong Mei-Ling (Mme. Chiang)
spędzała cały swój czas na bezskutecznych próbach
odzyskania swojego (tj. chińskiego) złota z FED.
Wydawałoby się, że złoto jest nadal „bezpieczne”.

Aldrich rozsądnie uważał, że te certyfikaty mogą
rzeczywiście być skomplikowanymi fałszerstwami, ale jeśli
tak, to najprawdopodobniej wyprodukowała je CIA. Jest to
bardzo prawdopodobna możliwość, ponieważ nigdy nie było
tajemnicą, że wojna gospodarcza była od bardzo dawna
specjalnością USA, ta wojna absolutnie obejmuje
fałszowanie walut i papierów wartościowych, nie mówiąc już
o paszportach i wielu innych rodzajach dokumentów. I
rzeczywiście, istnieje wiele dowodów na to, że CIA próbowała
w tych okresach zniszczyć chińską gospodarkę fałszywą
walutą, wykorzystując najwyraźniej bardzo wyrafinowaną
drukarnię w Manili. Według rządu brytyjskiego „dokumenty
Foreign Office pokazują również, że CIA była zaangażowana
w inne kwestie walutowe, w tym w uruchomienie płyt
drukarskich dla chińskiej waluty”. Ale Brytyjczycy nie byli w
stanie wskazać palcem, ponieważ ich własna Grupa Operacji
Specjalnych drukowała i rozprowadzała naprawdę ogromne
ilości fałszywych walut i różnych papierów wartościowych
podczas II wojny światowej.

Tak czy inaczej, patrząc na zdjęcia certyfikatów, pierwsze
wrażenie jest takie, że muszą one być autentyczne.
Podrobienie certyfikatu nie jest trudne, a gdybyśmy mieli
tylko kartki papieru, problem wydawałby się prosty. Ale
mamy znacznie więcej niż zwykłe kawałki papieru. Kufry,
wykonane z drewna i skóry, metalowe zapięcia, wiele
mniejszych pudełek zawierających każdy numer, wykonane
z metalu, odlewane, tłoczone i grawerowane, odlewane z
pieczęciami FED lub Departamentu Skarbu USA, emaliowane
w różnych kolorach i wiele innych. Każde pudełko zawierało
również mikrofilmowe streszczenia zawartości i numery
seryjne, z tabliczkami grawerowanymi, których pojemniki
były ostemplowane „JP Morgan Chase Bank”, „Federal
Reserve Bank Transfer Notes” i „US Federal Reserve Bank
Guarantee Certificates”. Powielanie tego wszystkiego
wymagałoby dużej wiedzy i doświadczenia i byłoby
ogromnym przedsięwzięciem, daleko wykraczającym poza
zwykłe podrabianie lub drukowanie fałszywych certyfikatów.
I istnieje tego tak wielka ilość, najwyraźniej wydana przez
różne dystrykty FED, z Dallas, Bostonu, Filadelfii… Dalsze
postarzenie tego wszystkiego, aby wyglądało na wiele
dziesięcioleci kontaktu z naturą, może być w zasięgu
możliwości bardzo niewielu dzisiaj, ale w jakim celu? Z
pewnością nikt dzisiaj nie próbowałby tak bezczelnego
oszustwa, ponieważ szanse na sukces byłyby dokładnie
zerowe.
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I mamy zapisy o dostawach złota do amerykańskiego FED,
ponieważ były one codziennie raportowane w New York
Times, i rzeczywiście historyczne zapisy dostarczają
wystarczających dowodów na to, że zasoby złota FED
wzrosły ogromnie i bardzo szybko, ponad trzykrotnie na
przestrzeni być może jednego lub dwóch lat. Wykazują
również późniejszy spadek, ale nie ma dowodów na kierunek
wykorzystania. Oto kilka przykładów.

Przeszukanie archiwów New York Times za pomocą słów
kluczowych „Chińskie złoto” dało sporo danych, a jeden z
pisarzy twierdzi, że siedem amerykańskich niszczycieli
marynarki wojennej z ładunkiem 125 000 ton chińskiego

złota przypłynęło do USA w 1938 r., najwyraźniej po to, by
chronić je przed Japończykami, którzy w tym czasie
dokonywali inwazji. Wydawałoby się, że to złoto Chianga
skradzione z kontynentu. To wszystko musiało być
przewożone potajemnymi rejsami, ponieważ Japończycy z
pewnością zemściliby się, gdyby się o tym dowiedzieli.

Jeden z artykułów w NYT z dnia 1 grudnia 1934 r. nosi tytuł
„Import złota najczęściej od marca”, informując czytelników,
że „warunki za granicą” powodują zapotrzebowanie na
dolary i transfery złota do Stanów Zjednoczonych –
prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa. Artykuł
stwierdza,
że
w
samym
listopadzie
do
Stanów
Zjednoczonych przekazano złoto o wartości około 113
milionów, co daje łącznie ponad 8 miliardów dolarów
wysłanych do Stanów Zjednoczonych. W tym artykule
wymieniono Chiny, które mają tylko 600 000 dolarów w
złocie, ale Chiny prawie nigdy nie były wymienione w takich
raportach, ponieważ usuwanie złota z Chin odbywało się
nielegalnie i zostałoby skradzione. Kraje wymienione w tym
artykule to Francja (66 milionów dolarów), Kanada, Belgia,
Kolumbia, Wielka Brytania, Gwatemala, Holandia i Indie.
Wymienił również wiele setek milionów w transferach złota
w tym samym miesiącu przez pięć poprzednich lat.

Inny artykuł z dnia 21 września 1934 r. stwierdzał
„Gwatemala wysyła złoto” i wymieniał 230.000 dolarów z
Chin. Podobny artykuł z 8 czerwca 1934 r. odnotował, że
amerykański FED otrzymał znacznie więcej dziesiątek
milionów z Francji, Jamajki, Kanady, Anglii, Kolumbii i Indii,
a także kilkaset tysięcy legalnego złota z Chin. I więcej
milionów z Kanady 14 kwietnia 1934 roku. Kolejne
ogłoszenie z 19 lutego 1937 wymieniało wiele dziesiątek
milionów w złocie, z czego ponad 13 milionów dolarów
dotarło do amerykańskiego FED jednego dnia. Lista ta
obejmowała Australię, Kanadę, Szwajcarię i Indie. Inne
artykuły z 6 czerwca 1926 wymieniały przesyłki z Kuby, Chile
i Singapuru, w tym także z Chin, które łącznie wyniosły
prawie 100 milionów dolarów.

Powodem, dla którego Chiny nie są wymienione w
codziennych raportach New York Times o przychodach z
transportu złota, jest to, że wywóz złota z Chin był wówczas
nielegalny, zarówno według chińskiego rządu, jak i
okupującej japońskiej armii na kontrolowanych przez nich
obszarach. Dlatego też USA nie zawsze odnosiły sukcesy w
swoich próbach. W jednym przypadku artykuł w New York
Times z dnia 25 października 1938 r. nosi tytuł „Dochody
liniowców z USA dla Japonii z tytułu ładunku”, stwierdzając,
że prezydent USS Coolidge został zmuszony do wyładowania
2,8 miliona dolarów w złocie, aby uzyskać swoje
szanghajskie papiery wartościowe. Stwierdza dalej, że
konsul USA zaprotestował, ale Japończycy upierali się, że
złoto było własnością Chin i musiało zostać zwrócone do
amerykańskiego Chase Bank, który próbował przemycić je z
Chin. Bank Chase najwyraźniej próbował ukryć swoją
działalność, ładując złoto na statek marynarki wojennej USA
podczas przeprowadzki do nowej kwatery banku, ale
przeprowadzka przyciągnęła uwagę Japończyków ze względu
na zbyt znaczącą eskortę amerykańskiej piechoty morskiej.

Myślę, że to Sterling i Peggy Seagrave w swojej książce
„Gold Warriors” napisali:

„To było oszustwo wielokrotnie wykorzystywane przez
banki na całym świecie. Kiedy złoty certyfikat był
wystawiany w zamian za kruszec zdeponowany w
depozycie, używano wbudowanych kodów, w tym
błędnie napisanych słów, aby „upewnić się”, że
certyfikat właściciela jest zgodny z dokumentami
bankowymi. Te błędy pisowni były później łatwo
cytowane jako „dowody" oszustwa. W Japonii premier
Tanaka poszedł o krok dalej, zaprojektował swoje
osławione „57" tak, aby wyglądały zupełnie inaczej niż
normalne japońskie obligacje rządowe. Gdyby chciał je
wykupić jeden za sprzymierzeńców, mógłby wyrazić
zgodę, a jeśli tego nie zrobił, mógłby ogłosić to jako
podróbkę i wskazać, że nawet nie wygląda na obligację
rządową.

Odpowiedź administracji Reagana była podobna. Duża
liczba obligacji Fed i złotych certyfikatów została
wydrukowana w Biurze Grawerowania i Drukowania,
na niewłaściwym papierze, z komiczną różnorodnością
celowych
błędów.
Na
wielu
wygrawerowano
nieodpowiednie twarze, złe motto, złe projekty, złe
podpisy. Niektóre zostały nawet wygrawerowane i
wydrukowane tradycyjnym chińskim pismem. Byłaby
to
przezabawna
kampania
dezinformacyjna,
zalewająca Azję rażącymi fałszerstwami, aby cały
pomysł był śmieszny. Odcięłoby to prawne nogi
każdemu, kto próbowałby wykupić legalne certyfikaty
złota lub legalne obligacje Fed. Można się z nich śmiać
poza sądem”.

Należy tutaj zauważyć, że mamy teraz do czynienia z
dwiema zupełnie różnymi seriami certyfikatów. Głównym
problemem są oryginały z lat 30., ale kiedy ta historia została
upubliczniona na początku lat 80., nagle pojawiła się
ogromna liczba nowo wydrukowanych certyfikatów, które
były źle wykonane, wydrukowane z błędami ortograficznymi
i innymi błędami, które mogłyby pozwolić uznać je łatwo za
fałszywe. To właśnie one zostały najwyraźniej wydrukowane
przez FED dzięki uprzejmości CIA, aby zmylić sprawę i
uzasadnić
uznanie
wszystkich
takich
papierów
wartościowych
za
sfałszowane.
Cytując
ponownie
Seagrave'a w oryginalnej serii: „Podsumowując, te notatki
FED nie zostały stworzone dla tajnej operacji CIA w Chinach,
ale są autentyczne pod każdym względem”.

W tej historii jest kilka innych bardzo dziwnych wydarzeń. Po
odkryciu tego rozbitego samolotu, towarzyszącym temu
rozgłosowi i pojawieniu się żądań umorzenia tych
certyfikatów, FED w 1986 r. nagle zdecydował się na
przetopienie całego swojego magazynu sztabek złota z
prostokątnych sztabek na kształt trapezu. Nie podano
żadnego wyjaśnienia, ale potem żadne nie było potrzebne.
Przetopienie tysięcy ton złota nie jest ani małym zadaniem,
ani niedrogim i byłoby wykonywane tylko w przypadku
jakiejś katastrofalnej potrzeby, a już na pewno nie z głupiego
powodu „zmiany kształtu” sztabek. Niezależnie od
faktycznego lub deklarowanego celu FED, głównym

rezultatem było to, że przetopione złoto nie zawiera już
oryginalnych oznaczeń, co oznacza, że nie ma już sposobu
na zidentyfikowanie oryginalnego źródła tego złota. A to
oznacza, że nikt nigdy nie może udowodnić, że złoto
trzymane przez FED lub którykolwiek z głównych
amerykańskich banków jest złotem, które zostało zrabowane
z Chin, a nawet jakiegokolwiek innego kraju.

W 2013 r. pojawiły się doniesienia medialne, szybko ukryte
i ocenzurowane w Stanach Zjednoczonych, choć nie w
Europie, o dążeniu Niemiec do repatriacji swoich zasobów
złota z amerykańskiego FED. Niemiecki rząd przechowuje
około połowy swoich zapasów złota w amerykańskim FED,
najwyraźniej w skarbcach nowojorskiego FED. Niemiecki
bank centralny postanowił sprowadzić do domu całe swoje
złoto, ale FED odmówił, twierdząc, że taki ruch jest dziś
niemożliwy, a ponadto, że będzie potrzeba czasu do 2020 r.,
aby móc zrealizować transfer. Niemiecki rząd poprosił
następnie o odwiedzenie skarbców FED w celu inwentaryzacji
złota i ustalenia jego faktycznego istnienia, ale FED odmówił
pozwolenia Niemcom na zbadanie własnego złota. Jako
powody podano „bezpieczeństwo” i „brak miejsca dla
zwiedzających”. Nic więcej. Po zdecydowanym nacisku z
uwagi na ten dziwny obrót wydarzeń, Niemcy w końcu
wysłały niektórych pracowników do FED, którym pozwolono
tylko wejść do przedpokoju skarbca, gdzie pokazano im 5 lub
6 sztabek złota jako „przedstawicieli ich zasobów”, ale nie
pozwolono im zobaczyć nic więcej. Niemieccy urzędnicy
wrócili po raz drugi, z jeszcze większą determinacją, kiedy
to FED najwyraźniej otworzył tylko jeden z 9 skarbców i
pozwolił Niemcom spojrzeć na stos złota ze znacznej
odległości, ale nie wolno im było ani wejść, ani dotknąć. I
wrócili do domu. Po wielokrotnych naleganiach Niemcy
odzyskały niewielką część swoich zasobów złota, ale prawie
żaden z nich nie pochodził z FED; większość została wysłana
do nich z francuskiego banku centralnego - będącego
własnością tych samych prywatnych właścicieli, którzy są
właścicielami FED.

Od wielu lat krążą spekulacje, że FED tak naprawdę nie ma
dużo złota, że albo je sprzedał, pożyczył, albo użył jako
zabezpieczenia pożyczek. W każdym razie istnieje dziś wiele

twierdzeń, że złoto przechowywane w imieniu wielu narodów
w rzeczywistości nie istnieje. Nikomu poza personelem FED
nie zezwolono w rzeczywistości na wgląd do skarbca ani na
inwentaryzację złota i nie ma dowodów na to, że złoto
rzeczywiście istnieje, poza słowem FED.

Co gorsza, sytuacja jest taka sama z rzekomym depozytem
złota w Fort Knox, miejscu przechowywania całych zasobów
złota Skarbu USA. Większość ludzi wierzy, że Ft. Knox jest
skarbcem rządowym, ale chociaż zbudowany na gruntach
rządowych, jest zarządzany przez FED, a cała zawartość jest
własnością FED, a nie Skarbu USA. Tak było od bardzo
dawna; od czasu utworzenia Systemu Rezerwy Federalnej w
1913 r. zawartość Fort Knox należała do FED, ale była
strzeżona przez wojsko USA i krajowe prywatne służby
bezpieczeństwa. Ale nikt nie wie, co tam jest.

Ostatnia kontrola i ostatnia publiczna wizyta odbyła się w
1953 r., tuż po objęciu urzędu przez prezydenta USA
Dwighta Eisenhowera. Podczas tego audytu nie dopuszczono
żadnych zewnętrznych ekspertów, a zespół audytowy
przetestował tam tylko około 5% złota. Nie było nawet
inwentarza, a tym bardziej kompleksowego audytu Fort
Knox od ponad 60 lat. W 1974 sześciu kongresmenom,
jednemu senatorowi i prasie pozwolono wejść do Fort Knox,
aby na własne oczy przekonali się, czy jest tam złoto, czy
nie. Wycieczka pokazała, że w Fort Knox było coś, co
wyglądało jak złoto, ale mimo wszystko wzbudziło jeszcze
więcej kontrowersji. Tylko niewielka część rezerw złota
została udostępniona do wglądu, a jeden z kongresmenów
opublikował raport, w którym stwierdził, że sztabki złota
przechowywane w forcie są lżejsze, niż oczekiwano. W
ostatnich latach kilku polityków amerykańskich twierdziło, że
istnieje duża szansa, że ani Fort Knox, ani FED nie mają
złota, a może tylko bardzo małą ilość, i zażądali pełnej i
publicznej inwentaryzacji i testów, ale FED zdecydowanie to
odrzucił.

Biorąc pod uwagę niemal pewność, że FED i Ministerstwo
Skarbu USA mają niewiele złota, pojawiło się wiele spekulacji
na temat lokalizacji światowych zasobów złota, które istnieją

w FED na papierze, ale nie w rzeczywistości. Nie wiem, gdzie
jest złoto, ale gdybym miał zgadywać, domyśliłbym się, że
wszystko siedzi głęboko w górach Szwajcarii, w wielu
setkach tuneli wydrążonych głęboko w skale pod nową
siedzibą BIS - Bank Rozrachunków Międzynarodowych, który
z kolei jest również własnością tych samych osób, które są
właścicielami FED i różnych innych europejskich banków
centralnych.

Wielki napad na złoto - część II – Citibank

Citibank był organizacją przestępczą przez całe swoje życie,
od dnia narodzin w XIX wieku, z kazirodczymi powiązaniami
z Rockefellerami i ich imperium Standard Oil. Do czasu, gdy
na początku XX wieku bank zmienił nazwę na National City
Bank of New York, był już zaangażowany w wiele
przestępczych planów w Stanach Zjednoczonych i wkrótce
rozszerzył swoje wampirze macki za granicę, zwłaszcza do
Chin. Przeforsował, przetestował i naruszył większość
krajowych przepisów bankowych, ale to w Chinach
właściciele banku odnieśli sukces nawet poza najśmielsze
marzenia o skąpstwie. Należy w tym miejscu zauważyć, że
nieliczne istniejące „biografie” Citibanku zostały w większości
napisane przez sam bank, głównie jako pochwały jego
pozornego wzrostu i sukcesu. Aby temu przeciwdziałać,
wielu sceptycznych autorów próbujących bardziej uczciwej i
przenikliwej biografii tego zbrodniczego potwora skarżyło
się, że archiwa Citibanku są niedostępne dla badaczy. I nie
bez powodu, jak zobaczymy.

Peter James Hudson, w swoich dziennikarskich próbach
śledczych dotyczących Citibanku, napisał: „Jak można pisać
historię kapitalizmu bez archiwów kapitalizmu? Citigroup
(archiwa) są zamknięte dla badaczy”. Zauważył też, że jeden
z ważniejszych tekstów opublikowanych w Citibanku
„Citibank, 1812-1970 został opublikowany przez Harvard
University Press, ale napisany przez kadrę kierowniczą
banków jako ćwiczenie ze strategii korporacyjnej”. Próbował
zrekonstruować historię Citibanku z niezależnych archiwów,
które były „rozproszone, niezebrane, nieposortowane i w
dużej mierze nieznane – i stworzone nie przez Citigroup, ale
przez artystów i aktywistów, którzy protestowali przeciwko
jego działalności”. Stwierdził, że praca ta oferuje „radykalną

kontrnarrację
korporację”.

do

historii

korporacji

napisanej
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W swoich promocjach w Chinach Citibank chwali się, że
został po raz pierwszy założony w Chinach w 1902 roku, co
świadczy o jego oddaniu Chinom, ukazując zdjęcie pewnej
waluty emitowanej w Chinach przez National City Bank of
New York. Ale potem - od 1902 r. do nieśmiałego powrotu
Citi do zaścianka Shenzhen w Chinach pod koniec lat 80. nie ma nic. W szczególności brak jest informacji o
działalności Citi w tym okresie, poza nazwami kilkunastu
miast z lokalizacjami oddziałów oraz swego rodzaju
stłumionym stwierdzeniem, że Citibank opuścił Chiny „z
powodu wojny”. W tym okresie mamy tylko ciszę. Nie tylko
cisza, ale dziwny brak słowa pisanego. W rzeczywistości
Internet, przynajmniej te części, które można kontrolować,
został całkowicie oczyszczony. Według światowych mediów i
archiwów historycznych, Citibank nie istniał w Chinach od
1902 do 1949 roku, czyli od dnia przybycia do dnia jego
odejścia. Wkrótce dowiemy się dlaczego.

Na początku XX wieku w większości krajów rządowe banki
centralne nie emitowały waluty, pozostawiając to zadanie
różnym bankom statutowym, z których każdy mógł
emitować nieograniczone ilości waluty, pod warunkiem, że
miał wystarczające zabezpieczenie w złocie lub srebrze, aby
odpowiadać za ilość wydrukowanych papierowych pieniędzy.
W wielu krajach papierowe waluty z wielu banków krążyły
jednocześnie i były swobodnie wymienialne, akceptowane
jako gotówka w oparciu o zabezpieczenie w postaci metalu
szlachetnego. Warunek ten obowiązywał również w Chinach,
gdzie zarówno chińskie, jak i zagraniczne banki emitowały
swoje wersje pieniądza papierowego.

W przypadku Citibanku, a właściwie National City Bank of
New York, zezwolono na otwieranie oddziałów w Szanghaju
i emitowanie papierowych pieniędzy w oparciu o wymóg
zabezpieczenia metalem szlachetnym, do czego Citi się
zastosował. Ale potem z brakiem kontroli z powodu zakłóceń
w Chinach przez mocarstwa zachodnie, Citi stało się ambitne
i rozszerzyło swoją sieć oddziałów do dwunastu różnych

miast - bez pozwolenia - i zaczęło emitować we wszystkich
nieograniczoną ilość waluty, ale bez wsparcia w złocie lub
srebrze. Po wejściu do Chin Citi prawie zbankrutowało, bez
możliwości angażowania dalszych aktywów, więc bank po
prostu zaczął drukować i emitować całkowicie bez pokrycia
chińską walutę, zakładając, że zostanie zaakceptowana
przez ludność, która w zamian dostarczy srebro. To była
prawdziwa „bankowość walizkowa”, ponieważ były to po
prostu nielegalne banki-przykrywki bez aktywów i bez
kapitału zakładowego. Nie udało mi się znaleźć ostatecznego
wykazu całkowitej ilości fałszywej waluty wyemitowanej
przez Citi, ale z pewnością byłyby to dziesiątki miliardów
dolarów, przyczyniając się w znacznym stopniu do chińskiej
inflacji i przynosząc bankowi ogromne zyski z działalności
przestępczej.

Ale było o wiele więcej, a właściciele Citibanku stworzyli i
dopuścili się jednej z największych oszukańczych kradzieży
w całej historii Chin. Citi nie był usatysfakcjonowany zyskami
ze sprzedaży papierowych pieniędzy i opracował plan
plądrowania całego złota z chińskich gospodarstw
domowych, które było utrzymywane przez większość
obywateli jako tradycyjna forma oszczędzania. Bank
rozpoczął szeroko promowaną kampanię, aby zachęcić
wszystkich Chińczyków do przyniesienia sztabek złota do
Citibank do przechowywania w skarbcu banku, w oparciu o
przesłankę bezpieczeństwa wszyscy obywatele otrzymują
papierowe „certyfikaty” złota jako dowód ich depozytów,
certyfikaty, które mogą można w dowolnym momencie
wymienić na prawdziwe złoto. Chiński rząd usilnie starał się
zniechęcić swoich obywateli do udziału w tym programie,
ponieważ było już zupełnie jasne, że cudzoziemcom nie
można ufać.

Niestety, wielu Chińczyków zdecydowało się zignorować te
ostrzeżenia i ufnie przekazało swoje sztabki złota National
City Bank of New York na przechowanie. Ale pewnego dnia,
kiedy skarbce były przepełnione, a pismo na ścianie, nasi
żydowscy bankierzy zmienili zdanie. Całe to złoto przenieśli
ze swoich skarbców na amerykańskie statki wojskowe i
wysłali je do domu, do Nowego Jorku. Wtedy Citibank po
prostu zamknął swoje drzwi, powiedział „Do widzenia, Chiny”

i wrócił do domu. Z raportów, które widziałem, wynika, że
złoto ostatecznie trafiło do amerykańskiego FED. Przypomnij
sobie wcześniejsze komentarze na temat nagłego
ponownego przetopu wszystkich zasobów złota przez FED.
Teraz wiesz dlaczego.

Co ciekawe, okupacyjne japońskie wojsko zdołało
potwierdzić tę sekwencję wydarzeń, o której donosił „New
York Times”, podejrzewając proces i wprowadzając zwyczaj
inspekcji
amerykańskich
okrętów
wojennych
przed
opuszczeniem Szanghaju, a w więcej niż jednym przypadku
nakazując Amerykanom wyładunek złota, którego część
najwyraźniej „należy” do banków Morgan i Chase. Ale
wydaje się, że większość z nich zdołała uciec i po raz kolejny
suma z pewnością wynosiła dziesiątki miliardów dolarów - i
to było w latach 40. XX wieku. Biorąc pod uwagę sprawdzone
przypadki i umiarkowane szacunki wartości rezydualnych,
jest zupełnie jasne, że Citibank jest winien chińskim
obywatelom znacznie więcej niż cała wartość kapitałowa
banku dzisiaj.

Według doniesień z czasu ewakuacji Citi, wiele osób
przyniosło swoje certyfikaty złota do oddziału banku w
Szanghaju w celu ich umorzenia, ale zostało zatrzymanych
przez personel i znalazło znaki mówiące, że cała działalność
Citibanku została uregulowana i obywatele powinni zwrócić
się do Banku Chin. Później okazało się, że Citi od dawna
przygotowywało się do wycofania się z Chin, nie
pozostawiając praktycznie żadnych śladów czegokolwiek w
swoich biurach, po usunięciu lub zniszczeniu wszelkich
dowodów wszystkich wydarzeń z ponad 40-letniej swojej
historii kryminalnej w Chinach. Z zapisów historycznych
wynika również, że Citibank był w tym okresie w
rozpaczliwych tarapatach, tracąc swoje aktywa na Kubie i w
Ameryce Południowej, w Rosji po rewolucji, w USA podczas
kryzysu i był na skraju niewypłacalności. Różne książki
nawiązują do tego okresu, jedna opublikowana przez
Uniwersytet Harvarda stwierdzająca, że cudowny rozwój
Citibanku
był
spowodowany
wyłącznie
„szybkim
nabywaniem aktywów” w Chinach, niektórzy autorzy
dokumentują aktywa Citi w Chinach na około 30 miliardów
juanów w północnych Chinach, a inni na ponad 10 miliardów

na południu - te „nabyte aktywa” zostały przeniesione do
USA.

Oczywiście, nawet dzisiaj jest wielu Chińczyków z
nienaruszoną dokumentacją historyczną, którzy chcą
odzyskać swoje złoto z Citibanku. Wiele grup Chińczyków
zatrudniło prawników zarówno w Chinach, jak i USA,
próbując przedstawić swoje udokumentowane roszczenia w
różnych sądach i, oczywiście, Citibank robi wszystko, co w
jego mocy, aby zapobiec rozpatrzeniu takich roszczeń w
jakimkolwiek sądzie w dowolnym miejscu. W Chinach obrona
Citi polega na tym, że działał jako inny podmiot prawny –
National City Bank of New York – i dlatego nie może być
pozwany w Chinach, ponieważ ten podmiot już nie istnieje.
Jednak ściganie byłoby dopuszczalne w USA, ponieważ Citi
jest uważany za prawnego potomka tego wcześniejszego
banku. Jedna grupa w szczególności przedstawiła wszystkie
dowody potwierdzające roszczenie przeciwko Citibankowi o
250 mln USD. Ostatecznie sąd w Nowym Jorku zgodził się
przyjąć i rozpoznać sprawę tych chińskich powodów, z
dziwnym zastrzeżeniem, że każdy powód musiałby stawić się
osobiście w sądach amerykańskich, aby złożyć zeznania, a
ponadto
musiałby
osobiście
przedstawić
oryginały
wszystkich dokumentów. Kopie nie będą akceptowane.

Jak dotąd nie ma problemu. Ale kiedy ci chińscy powodowie
udali się do konsulatów amerykańskich w Chinach, aby
uzyskać wizy podróżne, Departament Stanu USA odmówił
przyjęcia któregokolwiek z wniosków i odmówił wszystkim
wiz podróżnych do USA. Amerykanie odmówili podania
jakichkolwiek wyjaśnień, ale tak naprawdę nie potrzebujemy
takiego wyjaśnienia, prawda? Bez wizy podróżnej, bez
osobistego stawiennictwa w amerykańskim sądzie, bez
procesu, bez zwrotu miliardów w złocie przez Citibank. Nie
było pomocne ani nie doceniane, gdy urzędnicy
Departamentu Stanu USA kpili z tych chińskich powodów,
mówiąc im, aby „doszli do swoich roszczeń w Chinach”,
wiedząc doskonale, że nie można tego zrobić. Prostym
sposobem myślenia o tym jest to, że jeśli ja, John Jones,
oszukam cię w transakcji biznesowej, zmienię moje imię na
Harry Smith. Możesz spróbować pozwać Johna Jonesa w
sądzie, ale ta osoba już nie istnieje, a „osoba prawna”

Harry'ego Jonesa nigdy nie miała z tobą żadnych kontaktów.
To są amerykańskie „rządy prawa”, z których Amerykanie są
tak dumni, i problem z pozwaniem Citibanku w Chinach.
Oczywiście nawet amerykańscy prawnicy stwierdzili, że
działania konsulatu USA w Shenyang (odmowa wydania
wizy) są nielegalne, ale w Chinach mają immunitet
dyplomatyczny i nie można ich oskarżać ani zmuszać do
stawienia się w sądzie. Mogliby oczywiście zostać
deportowani za karę, ale po prostu zastąpiliby ich inni
czytający z tego samego scenariusza.

W rzeczywistości był jeden powód, któremu udało się
uzyskać krótkoterminową wizę podróżną do USA w ramach
przygotowań do złożenia pozwu w sądzie (18). Ten człowiek,
Shao Lianhua, twierdził, że najpierw miał ogromne trudności
ze znalezieniem amerykańskiego prawnika, który zająłby się
jego sprawą, twierdząc, że amerykańscy prawnicy traktowali
jego sprawę z pogardą, otwarcie stwierdzając, że nie
pomogą żadnemu Chińczykowi w wyciąganiu pieniędzy z
USA. Niemniej jednak, po przybyciu do USA i uzyskaniu
prawnika, Shao miał gości w swoim pokoju hotelowym w noc
poprzedzającą jego pojawienie się w sądzie. Dwóch ciężko
uzbrojonych policjantów wtargnęło do jego pokoju i zażądało
przeszukania jego rzeczy, wyszczególniając dokumenty
związane z jego certyfikatami złota. Było to wyraźnie
nielegalne działanie, ponieważ nie mieli ani nakazu
przeszukania, ani prawdopodobnej przyczyny. Shao był na
tyle przytomny, że ukrył swoje dokumenty tam, gdzie nie
można ich było znaleźć, ale nie był w stanie zapobiec
przeszukaniu. W końcu zadzwonił do swojego prawnika i
najwyraźniej po długich dyskusjach policja wyszła z pustymi
rękami. Ale to nie była policja. Na podstawie swoich kart i
zdjęć prawnicy ostatecznie zidentyfikowali mężczyzn jako
tajnych agentów skarbu USA. Możemy słusznie zapytać,
dlaczego Departament Skarbu USA, działając na rozkaz
Białego Domu, wysłałby uzbrojonych agentów, aby
przeprowadzili nielegalne poszukiwania wyłącznie w celu
skonfiskowania oryginałów kluczowych dowodów oszustwa
Citibanku.

W każdym razie Shao wrócił do Chin, również z pustymi
rękami, i była to ostatnia wiza podróżna przyznana tym

chińskim powodom. Powiedziałbym, że nie potrzebujemy już
więcej słyszeć opowieści o „niezależności” amerykańskiego
sądownictwa, ani głupich ideologicznych opowieści o
„rządach prawa” lub o Amerykanach „grających według
zasad”. Aby to jeszcze bardziej podkreślić, w jednym ze
swoich bardziej ideologicznie zbankrutowanych artykułów,
New York Times napisał: „Bez demokratycznego systemu
politycznego… czy możemy ufać, że Chińczycy będą
postępować zgodnie z zasadami?” Wygląda na to, że są to
kraje o demokratycznym systemie politycznym, którym nie
można ufać, że będą przestrzegały zasad.

Oprócz wspomnianych powyżej 250 milionów dolarów
istnieje wiele innych potwierdzonych roszczeń. Jedno z
notowań skradzionego chińskiego złota cywilnego przez
Citibank wyniosło 100 milionów dolarów od jednej rodziny
lub grupy rodzin, w dziewięciu transzach datowanych na lata
1912-1933. Inne wymieniało wiele milionów w 19 transzach
datowanych na lata 1934-1941. 1913, w pojedynczych
kwotach do 25 milionów dolarów. Dowody są niepodważalne,
że podczas gdy Departament Skarbu USA, FED i CIA były
zajęte wydobywaniem złota narodów ze światowych banków
centralnych i dużych banków komercyjnych, Citibank,
Morgan i Chase byli zajęci wysysaniem wszystkich
osobistych zasobów złota z populacji. Działając wspólnie, aby
zgromadzić dla FED i amerykańskich banków cały światowy
zapas złota.

Ale Citibankowi nie brakuje żółci. W 2002 roku Citi szeroko
promowało wielkie obchody swojego „100 lat w Azji”,
podczas których „pomogło ukształtować azjatycki krajobraz
finansowy i zapewnić innowacyjną bankowość konsumencką
milionom klientów”. Nie tylko to, ale ponieważ obecność
banku ponownie rośnie w Azji, mówi się nam, że „Citibank
jest idealnie przygotowany do zaspokajania zróżnicowanych
potrzeb finansowych regionu przez następne 100 lat”. Myślę
że wszystkim można wybaczyć powiedzenie: „Nie, dziękuję.
Nadal
nie
wyzdrowieliśmy
ze
sposobu,
w
jaki
„ukształtowaliście” nasze gospodarki w ostatnim stuleciu”.

Jeden z moich kolegów wysunął sugestię, którą uważałem za
wykonalną: założyć chińskie „Muzeum Złota” zawierające
wszystkie dowody, zlokalizować je w pobliżu oddziału Citi lub
centrali Citibanku w Chinach i powiadomić wszystkie media.
Może nawet zawierać „Zegar ekonomicznego holokaustu”,
pokazujący
zarówno
główne,
jak
i
narastające
zainteresowanie tą masową kradzieżą. Inny kolega
zasugerował, że firma Venture Capital specjalizująca się w
sporach sądowych może być zainteresowana zbieraniem,
uwierzytelnianiem i przetwarzaniem tych zaświadczeń w celu
stworzenia ogólnokrajowego pozwu zbiorowego. Takie
posunięcia mogą zmusić Citibank do przyznania się do
przestępstwa i zapłacenia za nie, albo do spakowania się i
opuszczenia Chin na zawsze.

W tej historii jest znacznie więcej, co prowadzi do
uzasadnionych spekulacji, że Citibank wykonał ten sam
chwyt w kilkunastu krajach. Jeśli działa w jednym miejscu,
powinno działać wszędzie. W tym samym czasie, gdy w 1902
r.
Citi
(Międzynarodowa
Korporacja
Bankowa)
zarejestrowała się w Chinach, otworzyła również działalność
bankową w Manili na Filipinach, w Kalkucie w Indiach, w
Singapurze, w Jokohamie w Japonii, w Brazylii w 1915 r. w
Argentynie i innych krajach. Citibank (i ogólnie Stany
Zjednoczone) był tak znienawidzony w Argentynie, że w
1927 r. grupa patriotów (lub anarchistów) wysadziła w
powietrze zarówno siedzibę Citibanku, jak i Bank of Boston,
prawdopodobnie w odwecie za te same zbrodnie. Na wszelki
wypadek ci sami ludzie (a może i inni) zbombardowali też
ambasadę USA i firmę Ford Motor. Citibank był w kilku
miejscach znienawidzony i powiedziałbym, że nie bez
powodu. Niezwykle trudno jest znaleźć dowody na
działalność Citibanku przed II wojną światową w dowolnym
miejscu na świecie. Dzięki uprzejmości wszystkich - od
Google, przez środki masowego przekazu po rząd Stanów
Zjednoczonych, a także przez sam Citibank - dane publiczne
zostały oczyszczone w zdumiewającym stopniu. Jest wielu
ludzi na wysokich stanowiskach, którzy naprawdę nie chcą,
aby te informacje przedostały się do sfery publicznej.

Strona internetowa Citibanku informuje: „Początkowe
wejście Citibanku do Chin miało miejsce w 1902 roku, kiedy

otworzył swój pierwszy oddział w Szanghaju, ówczesnym
centrum handlowym i finansowym Chin. W ciągu następnych
trzydziestu lat Citibank otworzył czternaście oddziałów w
Chinach Większość oddziałów znajdowała się w głównych
miastach portowych i była dostosowana do potrzeb
zagranicznych emigrantów i handlowców w Chinach. Zwróć
uwagę na ostatnie zdanie o działaniach dostosowanych do
potrzeb „zagranicznych emigrantów i handlowców” w
Chinach. Istnieje duże prawdopodobieństwo że byli to
Sassoonowie, Kadoorie, Hartungowie i inni zaangażowani w
handel opium w Chinach w tym czasie. Jeśli moje
podejrzenia są słuszne, Citibank ustanowił swoją siedzibę w
Chinach początkowo w celu handlu i prania pieniędzy z
narkotyków, z tego samego powodu HSBC Citi oczywiście
milczy na ten temat, mówiąc tylko, że po cichu wrócił do Chin
w połowie lat 80-tych.

Jedną z nielicznych wzmianek w Internecie dotyczących
Citibanku w Chinach był krótki artykuł z amerykańskiego
uniwersytetu stwierdzający, że „… chińskie oddziały
Citibanku pozostały otwarte i rentowne nawet podczas
Wielkiego Kryzysu, który przetoczył się przez Stany
Zjednoczone w latach 30. XX wieku. Jednak w 1940 roku, z
powodu wybuchu II wojny światowej, wszystkie czternaście
oddziałów zostało zamkniętych z powodu japońskiej inwazji
na Chiny, a wszystkim pracownikom emigracyjnym
Citibanku nakazano powrót do Stanów Zjednoczonych dla
własnego bezpieczeństwa. Zostały one zamknięte, a
rewolucja
komunistyczna
po
zakończeniu
wojny
uniemożliwiła Citibankowi wznowienie swojej dawnej
działalności w Chinach. Mogli jednak wrócić, aby otworzyć
swój oddział w Hongkongu”. To słodkie. Citibank opuścił
Chiny nie po to, by uniknąć zbrodni, ale z powodu wojny, a
powrót nie był możliwy z powodu masowych kradzieży, ale z
powodu niechętnych do współpracy komunistów. Obwiniaj
ofiarę.

Jako rodzaj epilogu mogę zauważyć, że Citibank narodził się
jako przedsiębiorstwo przestępcze w 1812 roku, Moses
Taylor mocno przekupił legislaturę stanu Nowy Jork, aby
przyznała mu prawa bankowe. Jeden z autorów zauważył, że
z żydowskim dynamicznym duetem Moses Taylor i James

Stillman
prowadzącym
program,
„Citibank
popełnił
historyczne zbrodnie o ogromnej skali”, zbierając ogromne
sumy z oszukiwania inwestorów i skorumpowanych
transakcji z urzędnikami państwowymi. Komisja Bankowa
Senatu USA oskarżyła Citibank o oszukańcze promowanie
sprzedaży akcji po znacznie zawyżonych cenach i o to, że
jest w 50% odpowiedzialny za druzgocący krach na giełdzie
w 1929 roku. W rzeczywistości to właśnie w celu ochrony
społeczeństwa przed Citibankiem, jednym z największych
banków w USA, rząd po raz pierwszy uchwalił przepisy
dotyczące papierów wartościowych. Citibank nie bierze tego
pod uwagę na swojej stronie biografii.

Zbrodnie Citibanku w Chinach obejmowały znacznie więcej
niż emisję miliardów w oszukańczej walucie i masową
kradzież złota. Citi brał udział w grabieży kilku chińskich
banków, w tym Bank of Hankou, był również zaangażowany
na dużą skalę w przemyt bezcennych artefaktów z Chin, w
przemyt i sprzedaż broni w celu ułatwienia chińskiej wojny
domowej i był mocno zaangażowany w szpiegostwo dla
rządu USA. Widziałem dokumenty Citibanku wymieniające
lokalizację i ruch samolotów i żołnierzy, regularnie
przekazywane do ambasady USA lub innych urzędników.
Dane wskazują, że rząd Stanów Zjednoczonych nie tylko
wiedział o działalności przestępczej Citibanku, ale
wykorzystywał Citi jako bezpośrednie narzędzie do realizacji
wielu antychińskich polityk, i faktycznie Citi nie mógłby
odnieść sukcesu w swoich zbrodniach bez aktywnej pomocy
USA, rządu i wojska. Po pierwsze, łupy Citibanku zostały
wysłane z kraju na okrętach wojennych USA.

Amerykańska ustawa o zakupie złota z 1933 r.

Jedną z bardziej interesujących cech rządu USA jest to, że
będzie oszukiwał wszystkich jednakowo, nie czyniąc
rozróżnienia między obcokrajowcami a obywatelami
amerykańskimi. Taka jest postawa Białego Domu i ukrytej
kabały, która nim rządzi, natomiast w mniejszym stopniu
dotyczy Kongresu. W przypadku korporacji obraz jest
oczywiście inny, firmy amerykańskie są chronione nawet do
wypowiedzenia
wojny,
ale
ludzie
tworzący
„ogół

społeczeństwa” są bezkrytycznie uważane za potencjalną
ofiarę. Jako jeden z wielu przykładów, w 1933 roku
prezydent Roosevelt wdrożył rozporządzenie wykonawcze
EO 6102, które zabraniało obywatelom USA posiadania złota,
zmuszając wszystkie osoby do przekazania całego złota,
monet i certyfikatów do Skarbu Państwa w zamian za
(papierowe) dolary. Zasadniczo cała podaż złota w kraju
została znacjonalizowana. Natychmiast po przejęciu przez
FED bezpośredniej własności wszystkich amerykańskich
zasobów złota, dolar został zdewaluowany o około 65%,
podnosząc realną cenę złota o odpowiednią kwotę i
oszukując obywateli USA z miliardów dolarów. Oficjalna
narracja była taka, że rozporządzenie wykonawcze było
środkiem mającym na celu uniemożliwienie „gromadzącym”
korzyści z dewaluacji dolara, ale prawdziwym celem i
jedynym rezultatem było oszukanie wszystkich obywateli z
200% wzrostu ceny ich złota, stanowiące transfer bogactwa
tej kwoty od ludzi do Departamentu Skarbu USA (lub FED).

Ale EO 6102 zrobił więcej niż tylko oszukał amerykańskich
obywateli; oszukiwał także cudzoziemców, w tym
zagraniczne banki centralne. W tym czasie około połowa
wszystkich miliardów złota zarejestrowanych jako istniejące
w USA i posiadanych przez FED i różne amerykańskie banki
należała do cudzoziemców, często banków centralnych
innych krajów. Ale sytuacja finansowa zarówno rządu USA,
jak i FED była niepewna, a złoto wypływało z USA w
rosnącym tempie z powodu obaw i oczekiwań dewaluacji
dolara. Bardzo szybko FED nie miał już wystarczających
rezerw złota, aby wypełnić swoje zobowiązanie do wymiany
waluty amerykańskiej na złoto, więc Roosevelt zawiesił
udział USA w standardzie złota i skutecznie zdewaluował
dolara o około 65%, podnosząc cenę złota. Ruch był
całkowicie polityczny, mający na celu ochronę i izolację USA
i dolara (oraz kliki bankowej, która kontrolowała Biały Dom)
przed
międzywojenną
niestabilnością
monetarną,
prawdopodobieństwo rozpadu międzynarodowego porządku
gospodarczego w chaos w rezultacie nie było sprawą. Nie był
to pierwszy i nie ostatni raz, kiedy Stany Zjednoczone
wykorzystały swoją uprzywilejowaną sytuację finansową,
aby uniknąć bólu wewnętrznego, siejąc spustoszenie
gospodarcze na świecie. Ale to była tylko część planu; druga
część miała wkrótce nadejść.

Amerykańska ustawa o zakupie srebra z 1934 r.

Steve Hanke, profesor ekonomii Johns Hopkins University w
Baltimore, napisał dobry artykuł na ten temat w wydaniu
Globe Asia z listopada 2010 roku, zatytułowany
„Amerykański plan destabilizacji Chin – waluta: tajna broń”.
Jest dostępny online i warto go przeczytać. (19)

9 sierpnia 1934 r. prezydent Roosevelt wprowadził w życie
kolejne rozporządzenie wykonawcze, tym razem numer
6814, zwane Ustawą o zakupie srebra (20) (20a),które
określało zasadniczo dwie rzeczy. Po pierwsze, przejęcie
całego srebra w USA, a po drugie, ogromny program zakupu
srebra na wolnym rynku po prawie trzykrotnej cenie
rynkowej w tamtym czasie. Z każdego racjonalnego punktu
widzenia to działanie było dziwaczne.

Pod fałszywą presją ze strony krajowych producentów srebra
(którzy w ogóle nie cierpieli), Roosevelt przeciwstawił się
przytłaczającej krytyce ze wszystkich stron, egzekwując ten
akt, który nakazał Skarbowi (lub FED) zakup srebra po cenie
co najmniej 1,29 USD za uncję, czyli prawie trzy razy więcej
niż ówczesna cena rynkowa 45 centów. Rząd USA
rzeczywiście znacjonalizował amerykańskie akcje srebra, ale
kupując to srebro od Amerykanów po starej cenie 0,45 USD.
Dopiero potem Skarb Państwa zaproponował zakup srebra
po znacznie wyższej cenie. Ta akcja pochłonęła miliardy
skąpych funduszy rządowych w głębi Wielkiego Kryzysu,
kiedy większość Amerykanów walczyła o przetrwanie,
uniknięcie głodu i bankructwa. Ludzie zapłacili ogromną cenę
za politykę, która nie przynosiła nikomu widocznych
korzyści. Producenci srebra skorzystali marginalnie i
przejściowo, ale cała branża zatrudniała zaledwie kilka
tysięcy osób, więc ten masowy program zdecydowanie nie
był dla nich przeznaczony, niezależnie od narracji
propagandowej.

Ale jest coś więcej w dziwacznej naturze tej polityki zakupu
srebra. Ustawodawstwo upoważniło przede wszystkim Skarb
Państwa i FED do zakupu srebra „z zagranicy” na otwartym
rynku – na nowojorskiej giełdzie kontraktów terminowych.
Ale to się nigdy nie wydarzyło. Ani też nie miało mieć
miejsca. Wszystko, co musimy zrobić, to pomyśleć. Nawet
szalony człowiek nie wydałby pieniędzy na zakup czegoś za
1,29 dolara, gdy ten towar był powszechnie dostępny na
światowych rynkach wszędzie za 0,45 dolara. Więc co tak
naprawdę kierowało tą nową polityką?

Cóż, oprócz bezsensownej i wyraźnie sfabrykowanej
opowieści o pomocy nie potrzebujących wsparcia krajowym
producentom srebra, był jeszcze inny cel charytatywny –
„pomoc” Chinom, plan, który był przygotowywany od kilku
lat. Jak zauważył Steve Hanke:

„… Chiny stosowały standard srebra. Srebrne interesy
twierdziły, że wyższe ceny srebra – które przyniosłyby
z nimi aprecjację juana w stosunku do dolara
amerykańskiego – przyniosłyby korzyści Chińczykom
poprzez zwiększenie ich siły nabywczej. Senat USA
ogłosił w 1932 r.: „Srebro jest miarą ich bogactwa i siły
nabywczej; służy jako rezerwa, ich konto bankowe. To
jest bogactwo, które umożliwia takim ludziom
kupowanie naszego eksportu."

Do tej pory Chiny przez setki lat utrzymywały standard
srebra dla swojej waluty, jedynej waluty na świecie w pełni
opartej na metalach szlachetnych i odpowiedzialnej za
stworzenie solidnej i stabilnej bazy ekonomicznej. Z tego
powodu Chinom udało się całkowicie uniknąć Wielkiego
Kryzysu, który pustoszył resztę świata. Amerykańska
polityka dotycząca srebra oczywiście zadała druzgocący cios
tej wielowiekowej stabilności, ponieważ Amerykanie nie
kupowali srebra z innych krajów na otwartym rynku, ale
tylko w Chinach za pośrednictwem amerykańskich banków,
takich jak Citibank, Morgan i Chase. Ci amerykańscy agenci
oferowali Chińczykom trzykrotnie wyższą cenę rynkową za
ich srebro, co w naturalny sposób spowodowało powódź

srebra napływającego
wysyłanego do USA.

do

tych

banków,

a

stamtąd

Pierwszym skutkiem było oczywiście załamanie kursu
wymiany dolara amerykańskiego i chińskiej waluty. Wysoka
cena srebra rzeczywiście spowodowała tańszy import, ale
eksport kraju całkowicie załamał się, a PKB spadł niemal
natychmiast o około 25%. Drugim skutkiem było to, że
powódź srebra przyciągnięta do amerykańskich banków
została natychmiast wyrzucona z Chin, ostatecznie niszcząc
standard srebra dla chińskiej waluty, co zniszczyło chiński
system finansowy i pozostawiło gospodarkę w chaosie.
Nastąpiła potężna deflacja, która zniszczyła sektor rolniczy i
nagle pozostawiła miliony rolników i chłopów bez środków do
życia. Co gorsza, większość firm miała dług zabezpieczony
srebrem, który teraz musiałby zostać spłacony po
trzykrotnej cenie; oczywiście żadne przedsiębiorstwa nie
miały środków pieniężnych na obsługę takich zobowiązań, a
niezliczone dziesiątki tysięcy z nich zbankrutowały,
załamując się na rynku pracy. Całkowity system finansowy
Chin był również na krawędzi załamania, co doprowadziło do
nagłego wrzucenia Chin w sam środek Wielkiego Kryzysu,
eliminując dziesięciolecia bolesnych wysiłków na rzecz
odbudowy kraju po stuleciu lub więcej grabieży przez
Zachód. W tym momencie Chiny nie miały innego wyjścia,
jak porzucić standard srebra i przyjąć walutę papierową.

Chiny oczywiście próbowały wprowadzić surowe kontrole
eksportu srebra, ale były one w dużej mierze nieskuteczne,
ponieważ większość srebra była przemycana z Chin przez
amerykańskie banki – Citibank, JP Morgan i Chase, odporne
na chińskie przepisy eksportowe i mające pod ręką usługi
armii amerykańskiej z jej okrętami wojennymi do wywożenia
srebra z Chin bez skutecznego przeciwdziałania.

Hanke ponownie:

„Próbując
zabezpieczyć
się
przed
trudnościami
gospodarczymi narzuconymi przez amerykańską politykę
dotyczącą srebra, Chiny szukały modyfikacji w programie

zakupu srebra Departamentu Skarbu USA. Ale ich prośby nie
zostały wysłuchane. Po wielu wymijających odpowiedziach,
12 października administracja Roosevelta w końcu wskazała
w 1934 roku, że po prostu realizowała politykę narzuconą
przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Sprawy nie układały
się tak, jak przedstawiał to Waszyngton. Działało to jednak
zgodnie z planem. Gdy cena srebra w dolarach skoczyła,
juan zyskał na wartości w stosunku do dolara i w
konsekwencji Chiny zostały wrzucone w paszczę Wielkiego
Kryzysu.

Pewien współczujący autor napisał: „Co za szaleństwo
gospodarcze – i brak męża stanu, można powiedzieć –
mające na celu postawić na pierwszym miejscu dobrobyt
5000 ludzi [srebrnych producentów] kosztem amerykańskiej
opinii publicznej i 450 milionów Chińczyków, którzy nic nie
zrobili, aby stać się ofiarą tej nędzy. Nie trzeba dodawać, że
rachunek za zakup srebra był złą ekonomią. Ale była to
również zła polityka. Szkody, które spowodowała, sięgały
daleko poza sferę ekonomiczną. To przeniosło się na
stosunki amerykańsko-chińskie”. Nastroje godne pochwały,
ale dość naiwne.

Więc kto zyskał? Amerykańskie banki i kabała europejskich
bankierów, którzy kontrolowali Biały Dom i światową
gospodarkę. Gospodarka Chin rosła, a kraj rósł w siłę
przekraczającą możliwości bankierów, by ją powstrzymać,
więc trzeba było coś zrobić, aby utrzymać dysproporcję
dochodów między Imperium a chłopami. Główną nagrodą
było trwałe zniszczenie chińskiej waluty opartej na srebrze i
cofnięcie postępu gospodarczego Chin o około dwadzieścia
lat. Amerykańscy producenci srebra przez krótki czas
zyskiwali, ale Amerykanie mocno stracili, gdy ich rząd
zmarnował miliardy dolarów na załamanie gospodarki
chińskiej zamiast odbudowy amerykańskiej - ta polityka
prawdopodobnie przedłużyła depresję o lata. Być może
jedynym dobrym rezultatem było to, że to fiasko w
znacznym stopniu przyczyniło się do upadku publicznego
zaufania do Czang Kaj-szeka i jego wspieranego przez USA
nacjonalistycznego rządu, torując drogę dla Mao do przejęcia
i wyrzucenia wszystkich obcokrajowców z Chin.

Niepokoi mnie, że nawet dzisiaj standardowa narracja we
wszystkich amerykańskich podręcznikach do historii i
ekonomii zaczyna się od słów: „Chociaż ustawa o zakupie
srebra była pomyślana przede wszystkim jako program
wsparcia towarów dla producentów srebra w Stanach
Zjednoczonych…”.

Aby dodać do tego dodatkowy kontekst, nacjonalistyczny
rząd Czang Kaj-szeka nadal kontrolował Chiny w tym
okresie, przy silnym wsparciu rządu i wojska USA, i podczas
gdy rząd USA pracował nad zniszczeniem chińskiej
gospodarki z zewnątrz, wykształcona w Ameryce i
(musiałbym powiedzieć) wierna Amerykanom T.V. Soong
pomagał Chiangowi zniszczyć Chiny od środka. Szczerze
wątpię, że Chiang miał duże zrozumienie ekonomii lub
czegokolwiek innego, ale Soong był genialny i dzięki jego
wskazówkom Chiang szybko zdołał znacjonalizować całą
chińską bankowość, a następnie operować rządem prawie
całkowicie zadłużonym, w ten sposób pogrążając gospodarkę
w ziemi. I to właśnie Soong w 1928 r. założył „Państwowy
Bank Republiki Chińskiej”, nowy chiński bank centralny
będący
własnością
zagraniczną,
wzorowany
na
amerykańskim FED. To również Soong nie zareagował na
program zakupu srebra przez Amerykanów, którzy następnie
przyjęli papierową walutę i zmusili wszystkich Chińczyków do
oddania srebra nowemu Bankowi Centralnemu w Chiangu bankowi, który z korzyścią dla siebie był zwolniony z
ograniczeń eksportu srebra. Można stwierdzić, że zarówno
Chiang jak i Soong byli zaangażowani w eksport srebra z
własnego kraju do USA, wszystko zgodnie z amerykańskim
planem wobec Chin. To właśnie to partnerstwo ostatecznie
przypieczętowało zagładę rządu Chianga, prawie niszcząc
przy tym Chiny. Ale znowu, to właśnie utorowało drogę Mao
do zdobycia przytłaczającego poparcia i wyrwania kontroli
nad krajem (przede wszystkim) Amerykanom i oddania jej z
powrotem w ręce Chińczyków.

Dodam, że Soong był na tyle błyskotliwy, by dokładnie
zrozumieć, co się dzieje, i wystarczająco zdolny, by to
powstrzymać, gdyby tylko miał na to ochotę. Nie zbadałem
w pełni Soonga, ale w tej chwili mam wrażenie, że był on
zasadniczo amerykańskim agentem pracującym w środku. Z
pewnością człowiek ten nie był na tyle głupi, by nie rozumieć
skutków własnych działań, pomagając Chiangowi w przyjęciu
papierowej waluty fiducjarnej i zbiorze zbankrutowanych
banków narodowych, które uciekły się do drukowania
pieniędzy jako zamiennika dochodów. Nacjonalistyczny rząd
Chianga wydrukował tak dużo waluty, że pieniądze straciły
na wartości ponad tysiąckrotnie wskutek niszczycielskiej
hiperinflacji, a wszystko to pod czujnym okiem Soonga. Było
tak źle, że rządowe prasy drukarskie nie były w stanie
utrzymać niezbędnego tempa, a chińska waluta była
drukowana w Anglii i przewożona do Chin przez Himalaje
amerykańskim wojskowym samolotem C-47.
Żeby nie pozostało bez dopowiedzeń, Stany Zjednoczone
próbowały czegoś podobnego w okresie po 2005 r.,
wytwarzając przez niemal całą dekadę przytłaczającą ilość
szumu medialnego i naciski polityczne, aby wymusić kolejną
masową rewaluację RMB w górę, na nieuczciwej podstawie,
że chińska waluta była „co najmniej od 25% do 40%
niedowartościowana”. Gdyby Chiny przystały na tę presję,
kraj pogrążyłby się w otchłaniach kolejnej poważnej depresji
– co było w planie.

Boże chroń królową

Jest to mało znana i nigdy nie omawiana część historii
Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie jeden z głównych
czynników,
które
pchnęły
Stany
Zjednoczone
do
przytłaczającej dominacji produkcyjnej i gospodarczej po
drugiej wojnie światowej. Wiąże się z ostatecznym
zniszczeniem Imperium Brytyjskiego, którego nikt myślący
nie żałowałby, a także warunkami uzyskanymi po
zakończeniu II wojny światowej. Pierwsza wojna światowa
spowodowała, że Wielka Brytania straciła około 40%
swojego dawnego imperium i bogactwa, a druga wojna
światowa zakończyła ten proces, ale nie bez mało znanego
drapieżnego wstawiennictwa Ameryki.

W czasie II wojny Wielka Brytania potrzebowała ogromnej
objętości
dostaw
żywności,
surowców,
wyrobów
przemysłowych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Ale
brytyjskie fabryki były niszczone przez wojnę, a w każdym
razie
brakowało
im
wystarczających
zdolności
produkcyjnych. Wielkiej Brytanii coraz bardziej brakowało
pieniędzy na opłacenie tych towarów, a jej rozwiązaniem
było kupowanie na kredyt od swoich kolonii: Kanada, Indie,
Australia, Republika Południowej Afryki i wiele innych krajów
dostarczało Anglii niezbędne towary i materiały wojenne, z
obietnicą przyszłych płatności. Plan był taki, że po
zakończeniu wojny Wielka Brytania spłaci te długi za pomocą
wyprodukowanych towarów, które odbudowana Wielka
Brytania będzie w stanie dostarczyć. Zadłużenia te były
rejestrowane w ówczesnej brytyjskiej walucie funtach
szterlingach i utrzymywane w księgach rachunkowych Banku
Anglii, potocznie nazywanego „The Sterling Balances”.

Po zakończeniu drugiej wojny Stany Zjednoczone były
jedyną wielką gospodarką świata nie zbombardowaną w
gruzy, krajem ze wszystkimi swoimi fabrykami nietkniętymi
i zdolnym do działania na pełnych obrotach, produkując
prawie wszystko, czego świat potrzebował. Stany
Zjednoczone miały ogromne możliwości zaopatrzenia, ale
wiele krajów Imperium Brytyjskiego, których gospodarki
były w dobrej kondycji i miały pieniądze do spłacenia,
odmawiały kupowania od USA, ponieważ czekały, aż Wielka
Brytania odbuduje się i spłaci zaległe długi wytworzonymi

towarami. Rząd USA i korporacje zdały sobie sprawę, że ten
ogromny rynek, składający się z tak wielu narodów świata,
pozostanie dla niego zamknięty przez być może
dziesięciolecia, że odniesie niewielki lub żaden sukces
komercyjny w jakiejkolwiek części byłego Imperium
Brytyjskiego, o ile te szterlingi salda pozostałyby w księgach
Banku Anglii. I to jest jedno miejsce, w którym prawdziwa
natura Ameryki staje się wyrazista. Ten incydent lepiej niż
wiele innych służy do zilustrowania historii amerykańskiego
„fair play” i tworzenia przez Stany Zjednoczone „równych
szans”.

Pod koniec wojny Wielka Brytania, fizycznie zdewastowana i
zbankrutowana finansowo, nie miała fabryk do produkcji
towarów do odbudowy, materiałów do odbudowy fabryk lub
zakupu maszyn do ich napełniania, ani pieniędzy na
opłacenie czegokolwiek. Sytuacja w Wielkiej Brytanii była tak
tragiczna, że rząd wysłał ekonomistę Johna Maynarda
Keynesa z delegacją do USA, aby błagał o pomoc finansową,
twierdząc, że Wielka Brytania stoi w obliczu „finansowej
Dunkierki”. Amerykanie byli gotowi to zrobić, pod jednym
warunkiem: zapewnią Wielkiej Brytanii finansowanie, towary
i materiały do odbudowy, ale nakazali Wielkiej Brytanii, aby
najpierw wyeliminowała te salda szterlingów, odrzucając
wszystkie swoje długi wobec swoich kolonii. Alternatywą było
nie otrzymanie ani pomocy, ani kredytu z USA. Wielka
Brytania - zubożała i zadłużona, pozbawiona zasobów
naturalnych, kredytu i możliwości spłaty - nie miała innego
wyboru, jak tylko skapitulować. I oczywiście, gdy wszystkie
należności
zostały
anulowane,
a
ponieważ
Stany
Zjednoczone mogą dziś produkować, te narody kolonialne
nie miały żadnego innego powodu, by odmawiać przyjęcia
towarów wyprodukowanych w USA. Strategia się powiodła.
Zanim Wielka Brytania się odbudowała, Stany Zjednoczone
w mniejszym lub większym stopniu przejęły wszystkie
dawne brytyjskie rynki kolonialne, a przez jakiś czas po
zakończeniu wojny Stany Zjednoczone produkowały ponad
50% wszystkiego, co produkowano na świecie. I to był
koniec Imperium Brytyjskiego i początek ostatniego etapu
rozwoju Ameryki.

Amerykanom wyprano mózgi i propagandowo wierzyli, że ich
kraj bezinteresownie wspiera europejski wysiłek wojenny
oraz hojnie planował i finansował całą odbudowę całej
zniszczonej wojną Europy. Ich głowy są pełne „wypożyczeń”,
„Planu Marshalla” i wielu innych. Ale tutaj mamy trzy
milczące prawdy: po pierwsze, Stany Zjednoczone pomogły
Europie i Wielkiej Brytanii przede wszystkim dlatego, że
potrzebowały rynków zbytu na swoje towary, podobnie jak
Henry Ford podniósł pensje swoich pracowników, aby mogli
sobie pozwolić na zakup jego samochodów. Amerykańskie
korporacje miały niewielką siłę nabywczą w krajach
europejskich, które teraz zostały w dużej mierze zniszczone
i zbankrutowane, a bez tych rynków amerykańska
gospodarka również by się załamała. To komercyjny interes
własny, a nie współczucie czy dobroczynność, skłoniły USA
do pomocy finansowej dla Wielkiej Brytanii i Europy. Jedyne,
co zrobiły Stany Zjednoczone, to zapewnienie finansowania
konsumentom na dużą skalę produktów własnych korporacji,
przy czym większość „finansowania” nigdy nie opuszczała
Stanów Zjednoczonych. Plan Marshalla był głównie
programem
pomocy
społecznej
dla
amerykańskich
międzynarodowych korporacji. Druga prawda jest taka, że
Europa i Anglia słono zapłaciły za tę pomoc finansową.
Dopiero w 2006 r. Wielka Brytania w końcu spłaciła ostatnią
ratę pożyczek udzielonych jej przez Stany Zjednoczone w
1945 r. Po trzecie, powojenne finansowanie Europy nie
służyło przede wszystkim odbudowie, ale stanowiło
podstawę przytłaczającej kontroli politycznej, w dużej
mierze trwającej do dziś. Fundusze z osławionego
amerykańskiego planu Marshalla przeznaczono bardziej na
finansowanie operacji Gladio niż na odbudowę Europy.

Jak William Blum tak dobrze zauważył w jednym ze swoich
artykułów, USA były znacznie bardziej zainteresowane
sabotowaniem lewicy politycznej w Europie niż w odbudowie,
a fundusze Planu Marshalla zostały wyprowadzone, aby
sfinansować polityczne zwycięstwa skrajnej prawicy, a także
brutalny program terrorystyczny znany jako Operacja
Gladio. Prawidłowo wspomniał również, że CIA zebrała
znaczne kwoty, aby sfinansować tajne dziennikarstwo i
propagandę, której jednym z kanałów jest Fundacja Forda.
Ponadto
Stany
Zjednoczone
zastosowały
ogromne
ograniczenia gospodarcze i polityczne wobec krajów-

odbiorców jako warunki otrzymywania funduszy, z których
większość była wykorzystywana do pomocy w umocnieniu
europejskich bankierów i elit na ich pozycjach władzy
gospodarczej i politycznej (po wojnie, którą sami wszczęli),
a nie pomagać w odbudowie. W końcu Europejczycy mogliby
sobie poradzić bez tej tak zwanej „pomocy” ze strony USA,
a Europa byłaby dziś znacznie lepsza i bardziej niezależna,
gdyby
odrzuciła
ofertę.
Przekonanie
większości
Amerykanów, że ich naród „odbudował” Europę, to czysta
historyczna mitologia stworzona przez propagandę i poparta
ignorancją.

Moja waluta, ale Twój problem

Istniał jeszcze jeden czynnik, który pomógł doprowadzić
Stany Zjednoczone do ich potężnej pozycji na arenie
międzynarodowej i znów był to częściowo przypadek losu, a
częściowo amerykańskie drapieżne dążenie do światowej
supremacji i dominacji – dolar jako światowa waluta
rezerwowa. Waluta rezerwowa to po prostu taka, którą
narody zwykle trzymają w swoich bankach centralnych do
spłaty międzynarodowych długów wynikających z handlu i
inwestycji. Aby funkcjonować jako waluta rezerwowa, musi
istnieć odpowiednia podaż tych pieniędzy dla wszystkich,
którzy ich potrzebują, waluta musi być łatwa do kupienia i
sprzedania, powinna być stabilna i oczywiście narody muszą
mieć pewne zaufanie do kraju emisji tej waluty. Mogłaby
zrobić to samo Kanada, Australia czy Szwajcaria, ale są to
stosunkowo małe gospodarki z niewielką ilością dostępnej
waluty, z pewnością niewystarczającą do napędzania
światowego handlu. Waluty europejskie po wojnie nie były
ani stabilne, ani wartościowe, a poziom zaufania do nich był
niewielki.

Dolar amerykański jednak dość dobrze spełniał te kryteria.
Po zakończeniu drugiej wojny główne narody świata ułożyły
to, co nazywamy „standardem złota”, co oznaczało, że kraj
nie mógł drukować więcej pieniędzy, niż faktycznie miał w
rezerwach złota. Miało to na celu utrzymanie stabilności i
uniknięcie nadmiernego drukowania pieniędzy, które
prowadziłoby
do
inflacji
i
mogłoby
zniszczyć

międzynarodowy system monetarny – tak jak miało to
miejsce
w
przeszłości.
Teoretycznie
wszystkie
międzynarodowe długi miały być uregulowane w złocie, ale
w praktyce było to kłopotliwe i niewygodne. Ponieważ dolar
amerykański istniał w dużych ilościach i miał – teoretycznie
– pełną gwarancję, że będzie wymienialny na złoto w
dowolnym momencie, wszystkie narody po prostu rozliczały
swoje rachunki w dolarach amerykańskich. Ale wiara w to
opierała się na obietnicy, że każdy naród może w każdej
chwili wymienić posiadane dolary na prawdziwe złoto.

System działał wystarczająco dobrze przez około 20 lat, aż
do początku 1971 roku Stany Zjednoczone znajdowały się
pod ogromną presją finansową z powodu ogromnych sum
pożyczonych na sfinansowanie okrucieństwa militarnego w
Wietnamie. Ostateczna kropla nadeszła, gdy Francja, nie
ślepa na to, co się dzieje, i zaniepokojona niezdolnością USA
do utrzymania wartości dolara, nalegała na wymianę
wszystkich swoich zasobów dolara na złoto, zgodnie z
umową. Podaż złota w USA była niewystarczająca, aby
spełnić wymagania, a Stany Zjednoczone stanęły przed
bardzo realną możliwością, że wszystkie narody będą
domagać się wymiany. W obliczu tej presji Stany
Zjednoczone jednostronnie ogłosiły nieważną światową
umowę finansową, wycofały się z udziału w standardzie
złota, odmówiły zamiany zagranicznych zasobów dolara na
złoto i pozostawiły wszystkie kraje świata w posiadaniu
niezliczonych miliardów dolarów amerykańskich, które nie
miały już żadnej ustalonej ani gwarantowanej wartości, ale
z pewnością straciły na wartości, ponieważ Stany
Zjednoczone rzeczywiście drukowały ogromne ilości
dolarów, aby sfinansować wojnę w Wietnamie. W tym czasie
amerykański sekretarz skarbu John Connally powiedział
światu: „To nasza waluta, ale to twój problem”.

Ponieważ
wszystkie
narody
zgromadziły
dolary
amerykańskie w dobrej wierze, ale teraz nie miały
możliwości ich zbycia, nie miały innego wyboru, jak dalej
używać tego samego dolara amerykańskiego, teraz o
nieokreślonej
wartości,
do
wszystkich
transakcji
międzynarodowych. Ten jeden akt amerykańskiego
drapieżnego kapitalizmu nałożył na świat oszałamiającą karę

finansową, niszcząc wartość rezerw walutowych innych
narodów. Po wycofaniu się ze standardu złota (porozumienia
z Bretton Woods) Stany Zjednoczone nadal drukowały
ogromne ilości pieniędzy, wpędzając świat zachodni w spiralę
inflacji. Od czasu bankructwa Stanów Zjednoczonych w
latach 1971-1981 lub 1982, dolar amerykański stracił na
wartości ponad 95%, co stanowiło niewyobrażalnie ogromny
transfer bogactwa z całego świata do skarbu USA, ponieważ
wszystkie narody posiadające dolary cierpiały w takim
stopniu straty w rezerwach walutowych, podczas gdy
amerykański dług pozostał w mocno zdeprecjonowanych
dolarach amerykańskich, co oznaczało tym samym spłacanie
długu zagranicznego po 5 centów za dolara. W 1971 roku
piękny dom w USA kosztował tylko 25 000 dolarów. W 1976
roku ten sam dom kosztował ponad 100 000 dolarów, a do
1983 cena wynosiła około 250 000 dolarów. Ceny te
dokładnie
odzwierciedlają
deprecjację
dolara
amerykańskiego w ciągu tej dekady.

Posiadanie międzynarodowej waluty rezerwowej daje
narodowi znaczne korzyści finansowe, a Stany Zjednoczone
całkiem
sprawnie
je
wykorzystują.
Niezbędny
międzynarodowy popyt na dolara pozwala USA pożyczać po
niższych stopach i dłużej finansować większe deficyty. Stany
Zjednoczone, w przeciwieństwie do innych narodów, są w
stanie pożyczać i spłacać we własnej walucie, a nie w obcej,
jak większość innych narodów. Dlatego Stany Zjednoczone
mogą – i często to robią – przenieść na swoich wierzycieli i
inne narody straty wynikające ze spadku wartości dolara.
Przy towarach takich jak ropa wyceniana w dolarach USA –
w przeciwieństwie do innych krajów – nigdy nie doświadczają
wahań i wzrostu cen tego importu. Kolejną zaletą jest to, że
Stany Zjednoczone mogą i często manipulują kursem
wymiany dolara i mogą i często używają tego jako narzędzia
nacisku
politycznego,
aby
oszczędzić
sobie
bólu
gospodarczego, jednocześnie wyrządzając poważne szkody
gospodarkom światowym.

Od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. amerykański FED
ponownie „dodrukował” biliony dolarów, rzekomo usiłując
pobudzić amerykańską gospodarkę. Ale te dolary są
bezużyteczne w osłabionej gospodarce USA, więc bankierzy

i duże korporacje międzynarodowe wykorzystują te
darmowe pieniądze i przekazują je do krajów takich jak
Chiny i Brazylia, których gospodarki są solidne i stabilne.
Jednak w obcym kraju i przeliczeniu na lokalną walutę ta
ogromna podaż dolarów nie pozostaje bezczynna. Jest on
umieszczany na lokalnych rynkach akcji i finansowych oraz
na krajowych rynkach nieruchomości. I oczywiście ta
ogromna fala zakupów tworzy bańki zarówno na rynku
finansowym, jak i na rynku nieruchomości, tworząc ogromne
zyski dla amerykańskich bankierów i kilku innych,
jednocześnie całkowicie destabilizując inne gospodarki
narodowe i tworząc wiele lokalnych trudności, zwłaszcza dla
lokalnych nabywców domów.

Bezpośrednie skutki to ogromna presja na kursy krajowych
walut, lokalne bańki giełdowe, szybko rosnące ceny
nieruchomości i duża presja inflacyjna. Real brazylijski
odnotował na przykład 30% wzrost, a chiński RMB znalazł
się pod wielką presją, dlatego Chiny ponownie powiązały
RMB z dolarem amerykańskim, gdy Stany Zjednoczone
rozpoczęły proces łagodzenia ilościowego. I oczywiście w
pewnym momencie amerykańscy bankierzy po prostu
sprzedają swoje udziały, aby zabrać swoje zyski i wrócić do
domu, powodując krach na lokalnych rynkach i
pozostawiając zrujnowane finansowo lokalne gospodarki.
Efektem końcowym jest zapewnienie bankom amerykańskim
możliwości osiągania nieprzyzwoitych zysków kosztem
obcych krajów i przeniesienie bólu związanego z
dostosowaniami gospodarczymi na resztę świata. Jest to po
prostu proces wykorzystywania przez Stany Zjednoczone
swojej waluty jako narzędzia kolonialnego do grabieży
innych słabszych narodów i jako jeszcze jednej broni w
dążeniu do dominacji nad światem. Należy zauważyć, że
proces ten nie przynosi korzyści Stanom Zjednoczonym w
żadnym wymiernym sensie, ale zamiast tego generuje setki
miliardów zysków dla należącej do Żydów FED i
międzynarodowych banków inwestycyjnych, które również
są głównie własnością Żydów. Dlatego nie jest niewłaściwe
kwestionowanie powodu, dla którego USA są tak chętnym
uczestnikiem tych ogromnych oszustw, chociaż, uczciwie,
rząd USA nie ma żadnej kontroli nad FED, co oznacza, że
bankierzy rozpoczynają te wojny gospodarcze całkowicie z

własnej inicjatywy, używając dolara amerykańskiego jako
„armii bankiera”.

W wyniku QE /łagodzenia ilościowego/ amerykańskiego FED,
chińska gospodarka doświadczyła silnego wzrostu inflacji, na
który rząd był zmuszony zareagować, a krajowe rynki
nieruchomości znajdowały się pod wystarczającą stałą
presją, aby rząd był zmuszony podjąć zdecydowane
działania w celu ograniczenia nadmiernego popytu. Chiny
poradziły sobie z tymi wyzwaniami lepiej niż jakikolwiek inny
kraj, ograniczając napływ „gorących pieniędzy” i kontrolując
kurs wymiany RMB, zapobiegając w ten sposób grabieży
finansowej, której doświadczyła Brazylia. FED, banki
inwestycyjne i media amerykańskie - wszystkie będące
własnością Żydów - potępiły Chiny za podjęcie działań w celu
ochrony siebie i pozbawienie ich setek miliardów
dodatkowych zysków, ze związaną z tym dodatkową
przyjemnością niszczenia chińskiej gospodarki. Oczywiście
Stany Zjednoczone doskonale zdają sobie sprawę z
konsekwencji swoich działań i trudno oprzeć się konkluzji, że
jednym z powodów oburzenia USA na chińskie zarządzanie
walutą jest to, że w rzeczywistości uniemożliwia to USA
zniszczenie chińskiej gospodarki.

Istnieje perspektywa dla dolara amerykańskiego z punktu
widzenia ludzi, którzy je mają i nie chcą ich dłużej posiadać.
Tylko
międzynarodowy
popyt
na
użycie
dolara
amerykańskiego jako waluty handlu międzynarodowego –
zwłaszcza ropy naftowej – utrzymuje wartość tych coraz
bardziej
chwiejnych
pieniędzy.
Gdyby
dolar
miał
dramatycznie stracić na wartości, gospodarka USA szybko by
się załamała, dlatego utrzymanie jego międzynarodowej
wartości jest dla Amerykanów bardzo potrzebne. Z tego
powodu podczas pierwszego szoku naftowego OPEC w 1971
roku Stany Zjednoczone powiedziały krajom-producentom,
że w końcu zgodzą się zapłacić nową wyższą światową cenę
ropy, ale tylko pod warunkiem, że ropa OPEC będzie
wyceniana tylko w dolarach amerykańskich. i że kraje OPEC
przyjmą jako zapłatę tylko dolary amerykańskie. Ponadto
poinformowali OPEC, że jeśli którykolwiek naród wyłamie się
z tej części umowy, USA uznają to za „akt wojny”. Ten

sztuczny światowy popyt na dolara jest jak dotąd jedyną
rzeczą, która uchroniła Stany Zjednoczone przed zginięciem.

Obecna podaż pieniądza M1 w USA wynosi około 2,5 biliona
dolarów, ale poza Stanami Zjednoczonymi krąży znacznie
więcej dolarów niż ta marna liczba, ponieważ same Chiny
mają więcej niż ta kwota. Suma jest nieznana, ale z
pewnością jest wielokrotnie większa od podaży pieniądza w
USA. Jeśli nadejdzie czas, w którym świat nie będzie już
chciał tych wielu bilionów zdeprecjonowanych kawałków
zielonego papieru i odeśle je do domu tam, gdzie ich miejsce,
podaż pieniądza w USA wzrosłaby wielokrotnie, prowadząc
do tego, co znamy jako hiperinflację, w wyniku czego
amerykańscy emeryci zawieźliby taczki pieniędzy do sklepu
spożywczego, aby je wydać, zanim będą dalej tracić na
wartości. Kiedy tak się stanie, a to nastąpi, Stany
Zjednoczone szybko dołączą do Trzeciego Świata i staną się
najbogatszą na świecie republiką bananową. Dodam, że
będzie to zasłużony los. Czy kiedykolwiek grałeś w grę o
nazwie Musical Chairs? Muzyka zaczyna grać i wszyscy
wstają i zaczynają chodzić w kółko. Kiedy muzyka przemija
– a nikt nie wie, kiedy przestanie – wszyscy szybko siadają,
a jedna osoba, która nie ma krzesła, przegrywa grę. Tak
wygląda sytuacja dzisiaj z dolarem amerykańskim: wszyscy
wiedzą, że muzyka się skończy, ale nikt nie wie kiedy i nikt
nie chce być ostatnią osobą trzymającą te dolary, kiedy
muzyka w końcu przestanie grać.

Bank Światowy i MFW

Kolejnym obszarem, dzięki któremu Stany Zjednoczone
stały się tak bogatym narodem, są międzynarodowe
instytucje finansowe. Jednym z najbardziej podstępnych
instrumentów kolonizacji i imperium jest MFW, który jest
całkowicie pod kontrolą USA i kilku krajów zachodnich.
Reformy MFW wymagają 85% większości, ale Stany
Zjednoczone dogodnie kontrolują 17% głosów, co daje im
absolutne weto wobec wszystkich reform, zwłaszcza w
stosunku do redukcji zachodniej potęgi imperialnej. Inne
wysiłki kolonialne są realizowane przez finansowe
machinacje Banku Światowego i międzynarodowych

żydowskich bankierów, takich jak Rotszyldowie, którzy
udzielają bezzwrotnych pożyczek, a następnie przejmują
podstawową infrastrukturę i miliony akrów ziemi w ramach
rekompensaty. Narody wystarczająco słabe, by skapitulować
wobec tych żądań, a jest ich wiele, skazane są na wieczną
biedę i niewolnictwo w najgorszej tradycji kolonialnej.

Jedną z ostatnich ofiar była Grecja, która głęboko zadłużyła
się i nie miała odwagi, by opuścić euro i powrócić do własnej
waluty. Zamiast tego skapitulowała przed Rotszyldami i
innymi bankierami, którzy pozbawili ją wszystkich aktywów
narodowych. W zamian za tymczasowe finansowanie w celu
zapobieżenia bankructwu, Grecja została zmuszona do
oddania całej swojej infrastruktury fizycznej, w tym portów,
komunikacji, lotnisk, transportu, wszystkich przedsiębiorstw
państwowych i nie tylko, w fundusz powierniczy, który był
„całkowicie poza wszelkimi wpływami rządu greckiego”.
Kontrola nad tym trustem była oczywiście w rękach tych
samych bankierów, którzy teraz ustalaliby odpowiednie ceny
sprzedaży, za pomocą których rozdawaliby sobie te same
aktywa. Dziś jedynym znaczącym atutem Grecji jest jej
zdolność do nakładania podatków na obywateli, które to
podatki są już przeznaczane przez następne 40 lat na spłatę
pożyczek bankierom. Grecki rząd ma teraz tylko dwie
funkcje: jedną, polegającą na pobieraniu podatków, i drugą,
na utrzymywaniu porządku społecznego za pomocą
wszelkich niezbędnych środków, aby podatki mogły być
nadal pobierane i płacone bankierom. Grecja praktycznie
przestała istnieć jako suwerenny naród, a podobnych jest
wiele innych.

W krajach rozwijających się od dawna wiadomo, że
instytucje takie jak MFW i Bank Światowy są po prostu
jednym ze środków, za pomocą których mocarstwa
zachodnie kontrolują swoje kolonie. Polityka finansowa
narzucona krajom rozwijającym się w zamian za pomoc
finansową jest właśnie taka, która spowoduje maksymalne
zdławienie kolonialne, aby uniemożliwić tym krajom
jakikolwiek możliwy postęp gospodarczy lub społeczny. Są
po prostu narzędziami imperialnej potęgi finansowej,
powiewającymi moralistycznymi flagami wolnorynkowej
liberalizacji grabiącej ofiary. W nowym międzynarodowym

reżimie zależności politycznej i finansowej, połączonej z
ciągłym zagrożeniem militarnym, narody nierozwinięte są
nadal
wykorzystywane
przez
Zachód
w
ramach
międzynarodowego systemu kapitalistycznego, „gdzie jest
praktycznie niemożliwe, aby jakikolwiek kraj odłączył się od
całościowej struktury". Joseph Stiglitz, zdobywca nagrody
Nobla, ekonomista i dysydent, były główny ekonomista
Banku Światowego, opisuje jak „przyniósł katastrofę Rosji i
Argentynie, pozostawiając po sobie ślad zdewastowanych
gospodarek rozwijających się”. Bank Światowy i MFW zostały
zaprojektowane przede wszystkim po to, by plądrować
rozwijający się świat w imieniu amerykańskiej i europejskiej
klasy rządzącej. Projekty rozwojowe Banku Światowego
często niszczą lokalną kulturę i środowisko, zapewniając
jednocześnie infrastrukturę niemal za darmo dla dalszych
zysków amerykańskich korporacji wielonarodowych. Środki
finansowe nakazane przez MFW wymuszają rezygnację z
programów zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych oraz
pozwalają na nabywanie aktywów publicznych, takich jak
infrastruktura,
przez
amerykańskie
korporacje
międzynarodowe lub międzynarodowych bankierów za
ułamek ich prawdziwej wartości. „Efektem tego wszystkiego
jest to, że - w przeciwieństwie do starannie pielęgnowanego
mitu - kraje rozwijające się przekazały Stanom
Zjednoczonym znacznie więcej bogactwa, niż zostało im
przekazane, i to jest oczywiście cała idea”.

W swoim artykule Empire of Capital, George Monbiot
poczynił odpowiednie uwagi, kiedy zauważył, że te instytucje
i wielkie mocarstwa, które je kontrolują, zmusiły azjatyckie
kraje do liberalizacji ich walut tylko po to, aby żydowscy
spekulanci finansowi, tacy jak George Soros, Goldman Sachs
i europejscy bankierzy mogli ich zaatakować. Amerykanie
czytają o „azjatyckim kryzysie finansowym” przedstawianym
jako przypadkowy akt Boży nie mówiąc, że został on celowo
zaplanowany i wykonany. Wszystkie recepty MFW mają na
celu wydrenowanie krajów rozwijających się i utrzymanie
dysproporcji
dochodów.
Są
instrumentami
władzy
finansowej dla bogatych mieszkańców Zachodu, którzy nie
zakończyli swojej kolonialnej kontroli, dopóki nie ustanowili
innych sposobów ujarzmienia. William Blum dokładnie
określił sytuację, pisząc: „Pod wpływem administracji
Reagana MFW i Bank Światowy zaczęły szeroko narzucać

pakiet polityczny znany jako dostosowanie strukturalne –
obejmujący deregulację, prywatyzację, nacisk na eksport,
cięcia w wydatkach socjalnych – który pogrążał kraj po kraju
w rozwijającym się świecie w ekonomicznej nędzy.
Ówczesny szef MFW był okrutnie szczery co do tego, co miało
nadejść, mówiąc w 1981 r., że dla krajów o niskich
dochodach „dostosowanie jest szczególnie kosztowne w
kategoriach ludzkich”.

Polityka Banku Światowego i MFW ma na celu wysoki
wskaźnik niepowodzeń, pozostawiając narody z wiecznym
długiem i stałym transferem bogactwa z Trzeciego Świata do
zachodnich bankierów. Pomimo twierdzeń o wspieraniu
rozwoju i łagodzeniu ubóstwa, instytucje te zazwyczaj
postępują odwrotnie i prawie w każdym przypadku zmuszają
narody do ograniczania wszystkich usług społecznych i
rządowych, ograniczają edukację i opiekę zdrowotną i
generalnie zmuszają biedne narody do wiecznej ignorancji i
ubóstwa. Pieniądze pożyczone tym biednym krajom muszą
być prawie w całości wydane w Stanach Zjednoczonych lub
w innym kraju zachodnim, zasadniczo działając jako
korporacyjny program opieki społecznej dla firm takich jak
Bechtel, Halliburton i Brown and Root, pozostawiając te firmy
z pieniędzmi, a małe kraje z upadkami. projektami i
niespłacalnym długiem. James Corbett napisał o Banku
Światowym: „Proces ten najsłynniej opisał były znawca i
samozwańczy „zabójca ekonomiczny” John Perkins, który
napisał swoje „Wyznania zabójcy ekonomicznego”, aby
rzucić światło na środki, za pomocą których pozornie
życzliwy System MFW/Banku Światowego jest używany do
ucisku i grabieży tych samych populacji, które ma
wzbogacać.

„Więc jak działa ten system? My, ekonomiczni zabójcy,
mamy wiele instrumentów, aby to się stało, ale być może
najczęstszym z nich jest to, że zidentyfikujemy kraj – zwykle
kraj rozwijający się – który ma zasoby pożądane przez nasze
korporacje, takie jak ropa, a następnie załatwiamy temu
krajowi ogromną pożyczkę z Banku Światowego lub jednej z
jego siostrzanych organizacji. Teraz prawie wszyscy w
naszym kraju wierzą, że pożyczka pomoże biednym ludziom.
Tak nie jest. Większość pieniędzy nigdy nie trafia do kraju.

W rzeczywistości trafia do naszych własnych korporacji, do
Bechtelów, Halliburtonów i tych, o których wszyscy
słyszymy, zwykle kierowanych przez firmy inżynieryjne, ale
sprowadza się wiele innych firm, które zarabiają na
budowaniu projektów infrastrukturalnych w tym kraju.
Elektrownie, parki przemysłowe, porty, tego typu rzeczy.
Rzeczy, które w ogóle nie przynoszą korzyści biednym
ludziom; oni nie są podłączeni do sieci elektrycznej, nie
dostają pracy w parkach przemysłowych ponieważ nie są
wykształceni. Ale oni jako klasa mają ogromny dług. Aby tak
się stało, kraj pogrąża się w głębokim długach, a niektórzy z
jego bogatych ludzi bardzo się wzbogacają. Są właścicielami
wielkich gałęzi przemysłu, które czerpią korzyści z portów,
autostrad, parków przemysłowych i elektryczności. „Kraj
pozostaje w posiadaniu tego ogromnego długu, którego nie
jest w stanie spłacić, więc w pewnym momencie my
ekonomiczni zabójcy wracamy i mówimy:„ Wiesz, nie
możesz spłacić swoich długów. Jesteś nam winien funt
mięsa, jesteś nam winien wielką przysługę, więc sprzedaj
swoją ropę naprawdę tanio naszym firmom naftowym lub
zagłosuj z nami na kolejnym krytycznym głosowaniu w ONZ.
I oni głosują lub wysyłają wojska wspierające nas do
jakiegoś miejsca na świecie, takiego jak Irak. I tak cały ten
proces wykorzystujemy przede wszystkim jako sposób na
zdobycie ich pieniędzy (które im pożyczamy) na
wzbogacenie naszych własnych korporacji, a następnie na
wykorzystanie długu do ich zniewolenia.

W swojej książce „The Globalization of Poverty and the New
World Order” profesor Michel Chossudovsky z University of
Ottawa przedstawia obszerną dokumentację tego, jak
dokładnie ten proces funkcjonował na przestrzeni lat poprzez
programy pożyczek na dostosowanie strukturalne i pożyczki
na dostosowanie sektorów na świecie będące w dyspozycji
Banku Światowego. Dokumentacja ta zawiera szczegóły
nadzoru Banku nad gromadzeniem budżetu wojskowego
Rwandy w okresie poprzedzającym krwawą wojnę
wewnętrzną w 1994 r., sam Bank przyznał, że deregulacja
wietnamskiego rynku zboża podyktowana pożyczkami
doprowadziła do powszechnego niedożywienia dzieci w kraju
oraz wkład Banku Światowego (wraz z MFW) w
bezprecedensową grabież Rosji, która miała miejsce po
upadku Związku Radzieckiego. Bank Światowy, pomimo

przyjaznej powierzchowności i wzniosłych frazesów, które
jego zwolennicy wylewają w jego obronie, nadal
podtrzymuje system wyzysku i zniewolenia zadłużeniem
krajów rozwijających się. Przez pół wieku Bank Światowy był
odpowiedzialny za wspieranie Pax Americana zbudowanego
nie na pokoju, dobrobycie i wolnym handlu, ale na przemocy,
długu i przymusowej niewoli.
*
Linki referencyjne Jak USA stały się bogate - Część 5
Japan's Golden Lily project
Projekt "Złota Lilia" w Japonii
(1) https://www.voltairenet.org/article30068.html
(2) https://www.amazon.ca/Gold-Warriors-AmericasRecovery-Yamashitas/dp/184467531
(3) https://rense.com/general49/sece.htm
(4) https://australianpoultry.net/gold-warriors-seagrave-34
(5) https://theunredacted.com/the-legend-of-golden-lilyyamashitas-gold/
(6) https://apnews.com/article/f9d140b7106e715fb9f44f93
17901442
(7) https://www.pacificatrocities.org/blog/the-legend-ofthe-golden-lilyoperation#:~:text=Kin%20no%20yuri%2C%20other%20w
ise%20known%20as%2C%20Golden,Philippines%20where
%20it%20was%20then%20transferred%20to%20Japan.
(8) https://parapoliticaljournal.com/2014/01/13/operationgolden-lily-and-the-secret-legacy-of-the-black-eagle-trust/
(9) https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_s
ociopol_fed05e.htm
Chalmers Johnson
Warriors',

Review

of

Seagrave's

'Gold

(10) https://www.lrb.co.uk/the-paper/v25/n22/chalmersjohnson/the-looting-of-asia
(11) https://avalonlibrary.net/ebooks/Sterling%20Seagrav
e,%20Peggy%20Seagrave%20-%20Gold%20Warriors%20-

%20America's%20Secret%20Recovery%20of%20Yamashit
a's%20gold.pdf
Edward Michaud "Corregidor The Treasure Island of
WWII",
(12) https://www.corregidor.org/chs_trident/trident_01.ht
m
(13) https://corregidor.org/chs_trident/trident_03.ht
(14) http://thehollowearthinsider.com/archives/11747
(15) https://corregidor.org/chs_trident/trident_02.h
(16) https://corregidor.org/chs_trident/trident_11.ht
(17) https://corregidor.proboards.com/thread/2126/corregi
dor-treasures-pictures-links
Citibank
(18) http://news.cri.cn/gb/41/2004/03/31/107@114806.ht
m
US Silver Purchase Act of 1934
(19) https://www.cato.org/publications/commentary/ameri
cas-plan-destabilize-china

Część 6 – Szpiegostwo i nie tylko
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Koniczyna i Echelon

Po przetrawieniu masowej kradzieży pomysłów, rzeczy i ludzi
z Paperclip po zakończeniu II wojny światowej, Stany
Zjednoczone nie marnowały czasu na zaprojektowanie i
wdrożenie największej na świecie sieci szpiegostwa
komercyjnego, jaka kiedykolwiek istniała i która nadal
istnieje w znacznie rozszerzonej dzisiaj formie - jak
widzieliśmy
z
rewelacji
Edwarda
Snowdena.
Dziś
zadziwiająco
wysoki
procent
światowego
ruchu
internetowego przechodzi przez Stany Zjednoczone w
drodze do Europy lub Azji; podobna sytuacja miała miejsce
z telegrafią i telefonem pod koniec II wojny światowej, którą
rząd USA natychmiast w pełni wykorzystał. Przy pełnej
współpracy RCA, ITT i Western Union - które transmitowały
prawie cały ruch telegraficzny w USA - NSA otrzymywała
codzienne
kopie
mikrofilmów
każdego
telegrafu
wchodzącego, wychodzącego i przechodzącego przez Stany
Zjednoczone. Był to Projekt Shamrock, zainicjowany w 1945
roku, aby uzyskać dostęp do każdej wiadomości
telegraficznej w poszukiwaniu informacji handlowych, które
mogłyby pomóc amerykańskim firmom być bardziej
„konkurencyjnymi”
na
rynkach
międzynarodowych.
Pierwszym zamierzonym celem były oczywiście Niemcy,
ponieważ ten kraj już wykazał swoją ogromną przewagę w
nauce i rozwoju, ale naturalnie szybko celem stał się cały
świat, a Shamrock przekształcił się w Echelon, robiąc te
same rzeczy, ale w prawie nieskończenie większej i globalnej
skali. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Echelon rozpoczął od szpiegowania przez Wielką Brytanię
Rosji i Europy Wschodniej, które ostatecznie objęły Stany
Zjednoczone, a następnie przekształciły się w coś, co nazywa
się siecią „Five Eyes”, opisaną jako najpotężniejszy klub
szpiegowski na świecie, tajny zbiór wywiadu handlowego
oraz sieć analiz o zdumiewających proporcjach, stworzona
przez USA i obejmująca Australię, Kanadę, Nową Zelandię i
Wielką
Brytanię.
System
jest
przeznaczony
do
przechwytywania
i
kontrolowania
komunikacji
z
komercyjnych transmisji satelitarnych, a także globalnych
połączeń telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej,
publicznych komutowanych sieci telefonicznych, większości
ruchu
internetowego,
łączy
mikrofalowych,
kabli
podmorskich i innego cywilnego ruchu telekomunikacyjnego.
Celem jest uzyskanie dostępu do komercyjnie korzystnych
informacji, które mogłyby stworzyć przewagę konkurencyjną
dla dużych firm – głównie amerykańskich, ponieważ inni
członkowie Echelon nie są aktywni w większości obszarów
przemysłowych dotyczących USA.(10) (11) (12) (13) (14)
(15) (16) (17) (18)

System jest tak zaawansowany, że wykorzystuje
rozpoznawanie głosu do identyfikacji wzorców mowy
docelowych osób wykonujących międzynarodowe połączenia
telefoniczne i automatycznie decyduje, które rozmowy
monitorować. Stany Zjednoczone początkowo gorąco
zaprzeczały jego istnieniu, ale nie ma już wątpliwości, że

dalszym
celem
systemu
jest
przechwytywanie
i
monitorowanie komunikacji prywatnej i handlowej, a nie
ruchu wojskowego. W rzeczywistości Komitet Zarządzający
Echelon zalecił Parlamentowi Europejskiemu, aby obywatele
Europy
szyfrowali
swoje
wiadomości,
ponieważ
amerykańskie agencje wywiadowcze prowadziły za pomocą
systemu szpiegostwo gospodarcze.

Dziś Echelon próbuje przechwycić i monitorować każdą
transakcję komunikacyjną przesyłaną przez satelitę, kable
podmorskie, światłowody, linie telefoniczne, mikrofale i inne,
szpiegując każdy naród i - jeśli to możliwe - każdą osobę na
ziemi. Co więcej, sortuje i przechowuje wszystkie te
informacje na zawsze, w największej na świecie bazie
danych znajdującej się na amerykańskiej pustyni, w
Bluffdale w stanie Utah. Jest to sponsorowane przez państwo
szpiegostwo handlowe na skalę globalną, którego celem jest
przede wszystkim przyniesienie korzyści międzynarodowym
korporacjom amerykańskim w ich dążeniu do globalnej
dominacji.

Echelon został początkowo ujawniony światu w 1988 roku
przez brytyjskiego dziennikarza Duncana Campbella, ale
media głównego nurtu odmówiły mu mikrofonu i jego
odkrycie spełzło na niczym. Około dziesięć lat później
nowozelandzki dziennikarz Nicky Hager napisał książkę,
która
powinna
wywołać
ogromne
międzynarodowe
oburzenie, ale i on również nie zdołał opanować mikrofonu.
Dopiero nowsze i bardziej szczegółowe rewelacje Edwarda
Snowdena
ostatecznie
podniosły
wieko
tego
międzynarodowego gniazda karaluchów. We wszystkich
trzech przypadkach handlowe aspekty Echelon były wyraźnie
nakreślone, jednak rządowi Stanów Zjednoczonych udało się
sabotować rozgłos, twierdząc, że wszelkie szpiegostwo ma
na celu zapobieganie terroryzmowi.

Programy Shamrock i Echelon zostały zaprojektowane ponad
50 lat temu wyłącznie w celu szpiegostwa przemysłowego, a
Echelon jest kontynuowany do dziś w znacznie rozszerzonej
formie. Kiedy Shamrock po raz pierwszy przekształcił się w
Echelon,
technologia
komunikacyjna
była
bardziej

prymitywna niż dzisiaj, ale mimo to Amerykanie osiągnęli
całkiem sporo dzięki nielicznym narzędziom, jakie posiadali
– i dzięki dużej liczbie niemieckich naukowców w ich niewoli.
Są
dosłownie
setki
udokumentowanych
raportów
sięgających lat 70. i 80., kiedy większość sprzętu
telekomunikacyjnego była produkowana w Stanach
Zjednoczonych i została zaprojektowana z myślą o
amerykańskich
działaniach
szpiegowskich.
Oprócz
znalezienia sposobów na podpięcie się do wszystkich
transatlantyckich kabli i skopiowanie każdego telegramu,
Amerykanie w końcu wykazali się swoimi znanymi rodzimymi
innowacjami i kreatywnością. (19) (20) (21) Po pierwsze,
wszystkie faksy i większość dużych kserokopiarek biurowych
(przynajmniej te wyprodukowane przez Xerox) wychodziły z
fabryki „gotowe do szpiegostwa”, z tylnymi drzwiami i
instrukcjami, aby przekazać całą zawartość do witryny
odbiorczej
Echelon.
Istnieją
również
setki
udokumentowanych raportów o instalowaniu przez CIA
„gotowych do szpiegowania” drukarek Xerox we wszystkich
zagranicznych ambasadach w USA oraz o produkcji przez
Motorolę sieci telekomunikacyjnych z tylnymi drzwiami do
amerykańskiego systemu Echelon i instalowaniu ich na
całym świecie. Kiedy rząd USA twierdzi, że zbiera tylko dane
związane z terroryzmem, jest to ogromne kłamstwo.

Procesy te nigdy nie słabły, ale stały się bardziej sprytne i
trudniejsze do wykrycia. Należy zauważyć, że Europa, a
konkretnie Niemcy, nie jest częścią tej sieci, ale jest jej
ofiarą. Powodem, dla którego mamy „Pięć Oczu” jest to, że
żaden z pozostałych czterech (z wyjątkiem Stanów
Zjednoczonych) nie jest krajem produkcyjnym, a zatem (1)
nie stanowi komercyjnego zagrożenia dla Stanów
Zjednoczonych, (2) służy jako użyteczne punkty zbierania
marionetek bez żadnych korzyści do siebie oraz (3) służą
jako bardzo sprytny mechanizm łamania prawa poprzez
dzielenie się zebranymi informacjami w celu obejścia
restrykcyjnych przepisów krajowych dotyczących inwigilacji
obywateli. Jeśli to nie jest jasne, zgodnie z prawem nie mogę
szpiegować swoich rodaków, więc zamiast tego szpieguję
twoich i dzielę się z tobą informacjami. Odwzajemniasz się i
żadne z nas nie naruszyło prawa krajowego.(22) (23) (24)
(25) (26)

Od zakończenia II wojny światowej rząd Stanów
Zjednoczonych wykorzystywał CIA, FBI i NSA do
prowadzenia szpiegostwa handlowego na skalę światową,
mającego na celu zwiększenie konkurencyjności przemysłu
amerykańskiego, i robił to z dużo większą pomocą
wyobraźni, niż znalazło to odzwierciedlenie w rewelacjach
Edwarda Snowdena. W miarę upływu czasu wydawało się, że
zimna wojna dobiega końca, ale amerykańskie agencje
wywiadowcze potrzebowały nowego celu, dlatego rząd USA
skierował je do sponsorowanego przez państwo szpiegostwa
handlowego jako środka ofensywnego, mającego na celu
utrwalenie istniejącej wówczas dominacji handlowej USA
poprzez zapewnienie potencjalnej kradzieży każdego
nowego pomysłu komercyjnego z dowolnego miejsca na
świecie. Gerald Burke, który pełnił funkcję dyrektora
wykonawczego Rady Doradczej ds. Wywiadu Zagranicznego
prezydenta Nixona, twierdzi, że szpiegostwo handlowe
zostało zaaprobowane przez rząd Stanów Zjednoczonych już
w 1970 roku. Cytuje się jego wypowiedź: „Ogólnie rzecz
biorąc, rekomendowaliśmy odtąd wywiad gospodarczy
pełniący funkcję bezpieczeństwa narodowego USA, (z)
priorytetem równoważnym z wywiadem dyplomatycznym,
wojskowym i technologicznym." Natychmiast po objęciu
urzędu w styczniu 1993 r. prezydent Clinton włączył się do
korporacyjnej machiny szpiegowskiej, tworząc Narodową
Radę Gospodarczą, która przekazuje skradzione informacje
handlowe
wybranym
firmom
w
celu
zwiększenia
„konkurencyjności” USA.

Inny urzędnik powiedział: „Zbieranie danych wywiadowczych
USA nie jest zlecane przez amerykańskie korporacje. Jest to
zadanie rządowe. Jednak wywiad komunikacyjny jest
przekazywany kanałami do agencji, w tym między innymi do
Departamentu Handlu i Białego Domu. Istnieje kanał
formalny do przekazywania firmom danych wywiadu
komunikacyjnego." Stwierdził, że „dowody na to, że wywiad
ekonomiczny można znaleźć w raportach publicznych, w tym
w artykule Baltimore Sun z 1996 roku, który donosił, że
Departament Handlu rutynowo przekazywał takie informacje
wybranym amerykańskim dyrektorom korporacji”. Możemy
więc bezpiecznie odłożyć na bok zastrzeżenia rządu USA, że
robi on tylko „dobre” szpiegostwo związane z terroryzmem,

podczas gdy kraje takie jak Chiny robią „złe” szpiegostwo w
celu kradzieży tajemnic handlowych.

Kiedy Edward Snowden ujawnił zasięg ogólnoświatowej sieci
zbierania danych wywiadowczych NSA, wielu amerykańskich
urzędników starało się jak najlepiej odeprzeć krytykę,
twierdząc, że zbierali tylko informacje związane z
terroryzmem, podczas gdy Chiny, w przeciwieństwie do
świętych Stanów Zjednoczonych, zbierały informacje
handlowe. Ale potem kilka krajów, w tym Niemcy i Brazylia,
upubliczniło
informację,
że
NSA
w
rzeczywistości
spenetrowała wiele ich placówek handlowych i kradła
technologię przemysłową i tajemnice. Po tak silnym i
publicznym spoliczkowaniu Amerykanie w końcu zamilkli, ale
nic nie wskazywało na wstyd czy zażenowanie - po prostu
zwykły żal złodzieja, że został złapany.

Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem angażującym się
w tę działalność. Według Roberta Gatesa, byłego dyrektora
CIA, około 20 krajów angażuje się w sponsorowane przez
państwo szpiegostwo gospodarcze w USA. Najgorszym
sprawcą jest Izrael, a następnie Francja, Rosja i Wielka
Brytania. Chiny nie są wysoko na tej liście. Jednym z bardziej
znanych przypadków z udziałem Francji było odkrycie, że
francuska agencja szpiegowska DGSE umieściła podsłuchy
we wszystkich kabinach pierwszej klasy samolotów Air
France w celu nagrywania rozmów między podróżującymi
biznesmenami. Żeby nie było niedopowiedziane, lista 20
krajów została przygotowana przez Amerykanów, więc nie
jest niespodzianką, że nie pojawiają się na szczycie.

Chciałbym tutaj zauważyć, że w Chinach istnieje również
bardzo wiele amerykańskich tak zwanych firm „badawczych”
i innych, z których niektóre są przede wszystkim aktywne w
lobbowaniu interesów rządu USA, ale wiele innych to w
rzeczywistości operacje wywiadowcze, wykorzystywane do
zbierania użytecznych informacji wojskowych i handlowych.
Wiele z nich to amerykańskie międzynarodowe korporacje,
takie jak Coca-Cola, których kierownictwo zbiera wszystko,
od informacji rynkowych po informacje polityczne, i których
kierowcy wydają się biegli w zbieraniu przydatnych militarnie

współrzędnych GPS. Kolejnym źródłem są amerykańscy
reporterzy. Prawie wszyscy są w dużym stopniu zależni od
rządu USA lub CIA w zakresie finansowania, w łącznej
wysokości miliardów dolarów. Więcej później.

Niektóre przykłady ECHELON

Istnieje wiele przypadków szpiegostwa przemysłowego i/lub
wywiadu konkurencyjnego, o których informowano w
różnych mediach. Często CIA, NSA, Departament Handlu
USA, Departament Stanu USA, ambasady amerykańskie i
inne agencje amerykańskie działają jako skoordynowany
zespół.

Stany Zjednoczone od lat żałują, że ich technologie energii
wiatrowej i słonecznej były daleko w tyle za technologiami
chińskimi i niemieckimi, więc kiedy niemiecka firma Enercon
wyprodukowała nową turbinę wiatrową o niezwykle
atrakcyjnych funkcjach technicznych i konkurencyjnych, CIA
i NSA podjęły wspólne działania . CIA nielegalnie zdobyła
wszystkie informacje techniczne na temat tego nowego
produktu, podczas gdy NSA włamała się do systemów i
pozyskała kody potrzebne do wejścia i wyłączenia
generatorów wiatrowych Enercon, aby można było
skopiować technologię i oprogramowanie. Obie agencje
następnie patriotycznie przekazały wszystkie zebrane
informacje amerykańskiej firmie Kenetech, która następnie
złożyła wniosek o patenty w USA na produkt,
oprogramowanie i systemy.(27) (28) (29) (30) Enercon,
niemiecka firma, która wynalazła tę technologię, miała
wówczas zakaz eksportu własnych turbin wiatrowych do USA
i została pozwana przed amerykańskimi sądami przez
amerykańską firmę Kenentech za naruszenie praw
patentowych (na jej własne produkty!) na tej podstawie, że
Enercon (niemiecka firma) zdobyła tajemnice handlowe
nielegalnie! (31) (32) (33) Jak często powtarzał nam
prezydent Obama: „Jeżeli warunki są równe, Ameryka
zawsze wygra”.

Następnie, aby dokończyć wyrównanie szans, które tak
bardzo podziwiają Amerykanie, rząd USA zorganizował
federalną ławę przysięgłych, która oskarżyła chińską firmę
Sinovel i jej dwóch członków kierownictwa wyższego
szczebla
o
rzekomą
kradzież
kodu
źródłowego
oprogramowania turbiny wiatrowej od amerykańskiej firmy
projektowej.(34) (35) W rzeczywistości chińska firma miała
wyraźne umowne prawo do używania i zmieniania
przedmiotowego kodu źródłowego, ale Departament Handlu
USA zdecydowanie poparł tę farsę, ponieważ prawne
zastraszanie wielkiej ławy przysięgłych jest potężne i
podnosi odpowiednią obronę nawet w warunkach wyraźnej
niewinność wymaga ogromnych nakładów finansowych i
czasu zarządzania, wystarczających do spowolnienia Chin.

Volkswagen przypadkowo odkrył na swojej posesji dużą
liczbę mikrofonów i kamer na podczerwień, ukrytych w
miejscach od sal konferencyjnych po trawnik, które
przesyłały obrazy, dane techniczne i informacje o nowych
samochodach
VW.
Volkswagen
odkrył,
że
ich
wideokonferencje dla kadry kierowniczej zostały nagrane, w
tym rozmowy na temat nowych produktów, cenników,
tajnych planów dotyczących nowych fabryk samochodów i
planów
szczególnie
atrakcyjnego
nowego
małego
samochodu. Wszystkie te informacje były śledzone przez
NSA, która przesłała je już do General Motors i jej filii Opla
w Niemczech. Volkswagen twierdził, że ten jeden akt
szpiegostwa i przekazanie informacji jego amerykańskim
konkurentom spowodował straty w wysokości setek
milionów dolarów. A Volkswagen nie może nic zrobić, wciąż
pod warunkiem przymusowego porozumienia, że „Niemcy
nie będą w przyszłości zgłaszać sprzeciwu wobec środków,
które zostały lub będą przeprowadzone w odniesieniu do
niemieckich aktywów…”. „Jeśli pole gry jest równe, Ameryka
zawsze wygra”.

Japońscy producenci samochodów nie radzili sobie lepiej. Na
prośbę prezydenta USA CIA szpiegowała japońskich
producentów samochodów, przechwytując i rejestrując
informacje o ich planach projektowych dla samochodów o
zerowej emisji, przekazując te informacje amerykańskim
producentom samochodów Ford, General Motors i Chrysler.

New York Times poinformował, że NSA i stacja CIA w Tokio
były
zaangażowane
w
dostarczanie
szczegółowych
informacji negocjatorom handlowym USA w Genewie, którzy
stanęli przed japońskimi firmami samochodowymi w sporze
handlowym.
Japończycy
oskarżyli
NSA
o
dalsze
monitorowanie komunikacji firm japońskich w imieniu firm
amerykańskich. CIA włamała się również do systemu
komputerowego japońskiego Ministerstwa Handlu, gdy kraj
ten negocjował z USA ograniczenia importu japońskich
samochodów. Dowiedziawszy się o stanowisku Japonii,
Stany Zjednoczone były w stanie zażądać znacznie niższych
kontyngentów na import samochodów, niż przewidywano w
USA.

Z programem ECHELON, który wciąż obowiązuje,
szpiegowanie i włamywanie się do zagranicznych
departamentów rządowych jest specjalnością NSA i CIA,
niezależnie od tego, czy rządy te są przyjaciółmi, czy
wrogami. (36) (37) Kilka lat temu NSA przechwyciła faksy
i rozmowy telefoniczne dotyczące negocjacji zakupu między
Airbusem a narodową linią lotniczą Arabii Saudyjskiej. Po
przekazaniu tych informacji amerykańskim konkurentom
Airbusa, Boeingowi i McDonnell-Douglasowi, Amerykanie
wygrali kontrakt o wartości 6 miliardów dolarów.

Brazylijski rząd przyznał francuskiej firmie Thomson-Alcatel
duży, wielomiliardowy kontrakt na satelitarny monitoring
dorzecza Amazonki. Po tym, jak CIA i NSA przechwyciły
komunikaty
rządowe
dotyczące
kontraktu,
Stany
Zjednoczone miały wystarczająco dużo informacji, aby
wywrzeć ogromną presję na Brazylię, aby wycofała się z
umowy,
a
kontrakt
został
następnie
przyznany
amerykańskiej firmie Raytheon.(38) (39) (40) (41) (42)
(43) (44) W podobnym przypadku NSA przechwyciła
wiadomości o zbliżającej się umowie o wartości 200 milionów
dolarów między Indonezją a japońskim producentem
satelitów NEC Corp. Po interwencji USA w imieniu
amerykańskich producentów umowa została podzielona
między NEC i AT&T.

W innej ważnej sprawie prezydent USA nakazał NSA i FBI
przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę operacji
nadzoru na konferencji Współpracy Gospodarczej Azji i
Pacyfiku (APEC), która miała się odbyć w Seattle. Jedno ze
źródeł wywiadowczych w tej historii podało, że podczas
imprezy podsłuchiwano ponad 300 pokoi hotelowych.
Wysiłek miał na celu uzyskanie informacji dotyczących
azjatyckich umów naftowych i hydroelektrycznych, a
wszystkie informacje zostały następnie przekazane wysokim
urzędnikom rządowym USA związanym z amerykańskimi
firmami rywalizującymi o kontrakty.

Przekupstwo jest związane z tą kategorią zdobywania
bogactwa potajemnie. Stany Zjednoczone słyną z hipokryzji
w potępianiu każdego obcego narodu lub korporacji, które są
na tyle niezdarne, że dają się przyłapać na oferowaniu
łapówek, ale mają długą historię płacenia łapówek w celu
uzyskania
kontraktów
handlowych
dla
swoich
międzynarodowych korporacji. Samoloty komercyjne i
wojskowe stanowią jeden obszar, w którym Stany
Zjednoczone są szczególnie aktywne, na przykład zapłaciły
znaczne łapówki przynajmniej Włochom, Belgii i Niemcom za
zakup amerykańskiego samolotu Lockheed F-104, a łapówki
w imieniu Boeinga nie są już żadną sensacją. Ponadto
powiedziano nam o wielu roszczeniach dotyczących
sponsorowanej przez USA państwowej korupcji na rzecz firm
amerykańskich. Często państwu obiecuje się korzyści
polityczne
lub
dyplomatyczne,
jeśli
popiera
ono
nieograniczone
szaleństwo
amerykańskich
międzynarodowych korporacji, takich jak banki, na rynku
krajowym. Wiele z nich należy do kategorii wymuszenia
sponsorowanego przez państwo, w której przodują Stany
Zjednoczone.

Ochrona własnej drogi do dobrobytu

Jest to kolejny ważny czynnik przyczyniający się do
dominacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, procesu, w
który nadal mocno się angażuje, jednocześnie potępiając
inne
narody
za
nieskończenie
mniejsze
grzechy.
Protekcjonizm to polityka polegająca na wykorzystywaniu

władzy regulacji rządowych do zniechęcania do importu i
zapobiegania przejmowaniu przez zagraniczne rynki krajowe
i firmy, przy użyciu ceł i podatków od importowanych
towarów, kwot importowych, a także sprytnej polityki
handlowej, biurokracji, presji politycznej i wiele innych
metod. To prawda, że zdarzają się sytuacje, w których naród
może mieć dobre i uzasadnione powody, by chronić swój
przemysł i rynki przed drapieżnymi zachowaniami obcych
rządów i korporacji, ale to przede wszystkim drapieżniki, w
szczególności Stany Zjednoczone, są również najbardziej
protekcjonistyczne. Kiedy lis wychodzi, aby ukraść twoje
kurczaki, uważaj, aby chronić te kurczaki, które już ma,
przed kradzieżą przez kogoś innego. Protekcjonizm jest
talentem, w który Ameryka wydaje się być niesprawiedliwie
i wyjątkowo dobrze wyposażona, a od ponad 200 lat ta
polityka handlowa była w Ameryce powszechnym
zjawiskiem,
zainicjowanym
przez
rząd
Stanów
Zjednoczonych, aby zapewnić wszelkie korzyści jej
rodzimym gałęziom przemysłu.

Protekcjonizm w swoim rodzimym państwie składa się z
niewiele więcej niż korporacyjnych programów socjalnych,
klasycznych
przykładów
grup
specjalnego
interesu
używających siły rządu w celu uzyskania prywatnych
korzyści
kosztem
ludności.
Amerykańskie
grupy
przemysłowe, takie jak stal, produkcja samochodów,
tekstylia i elektronika, rolnictwo, czerpią ogromne korzyści z
pomocy swojego rządu w ograniczaniu zagranicznej
konkurencji. Jest to prawie zawsze szkodliwe i kosztowne dla
konsumentów krajowych, którzy nieuchronnie tracą na tych
działaniach. Ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie media są
po tej samej stronie, co rząd i duże międzynarodowe
koncerny, amerykańscy konsumenci są zwykle nieświadomi
tego, co się im robi. Typowym przykładem może być cło na
odzież zagraniczną, która nie tylko podraża towary
zagraniczne, ale także pozwala firmom krajowym na znaczne
podniesienie cen, gdy są one wolne od konkurencji. Dzięki
wysokim cłom chroniącym krajowych producentów przed
tańszym chińskim importem, 300 milionów Amerykanów
płaciło 20 dolarów więcej za parę niebieskich dżinsów, dzięki
czemu dwie lub trzy wpływowe firmy krajowe mogły mieć
dodatkowy miliard dolarów zysku.

W ostatnich dziesięcioleciach rząd USA utrzymywał ciągły
atak mediów na Chiny ze skargami na niskie płace,
niedowartościowaną
walutę,
dumping
produktów,
oskarżenia o nieuczciwe subsydiowanie i inne nieokreślone
„oszustwo” ze strony Chińczyków, które generowały niskie
koszty i wymagały protekcjonistycznego odwetu ze strony
USA. Ale w magiczny sposób, kiedy amerykańskie
korporacje międzynarodowe przeniosły swoją produkcję do
Chin, aby bezpośrednio skorzystać z tych samych niskich
kosztów, rząd USA natychmiast zniósł cła na tekstylia i zaczął
chwalić niskie koszty. Oczywisty wniosek jest taki, że kiedy
chińskie firmy eksportują niedrogie niebieskie dżinsy z Chin
do USA, wówczas oszukują, a ich waluta jest
niedowartościowana, ale
kiedy
amerykańskie
firmy
importują niedrogie niebieskie dżinsy z Chin do USA, to
zasługa amerykańskiej sprawności i pomysłowości oraz
wielkości demokracji. Dla czytelników powinno być
oczywiste, że koszty i waluta są takie same w obu
przypadkach.

Według Patricka Buchanana,

„Za murem opłat taryfowych… Stany Zjednoczone przeszły z
rolniczej republiki przybrzeżnej, by stać się największą
potęgą przemysłową, jaką świat kiedykolwiek widział – w
ciągu jednego stulecia. Taki był sukces polityki zwanej
protekcjonizmem, dziś tak lekceważonej."(45)

Buchanan przynajmniej częściowo ma rację w swoim
oświadczeniu. Z pewnością sukces przemysłowy Stanów
Zjednoczonych był niezmiernie wspierany przez ciągłe i
wszechobecne środki protekcjonistyczne, jakie rząd USA
narzucał towarom zagranicznym od samego początku
istnienia Republiki. Po rozpoczęciu industrializacji Stany
Zjednoczone szybko nauczyły się korzyści płynących z
protekcjonizmu i eksperymentowały z różnymi formami i
uzasadnieniami,
w tym z koniecznością „ochrony
amerykańskich producentów przed niskimi zarobkami w
Europie”. Czy to brzmi znajomo? Na początku XIX wieku
amerykańskie cła importowe wynosiły średnio ponad 50%, a
do 1900 cła handlowe osiągnęły gigantyczne rozmiary, a

Stany Zjednoczone mniej lub bardziej porzuciły wszelkie
pretensje, że cła mają chronić rozwijający się przemysł.

Być
może
nigdzie
indziej
amerykańskie
środki
protekcjonistyczne nie były tak ewidentnie drapieżne, jak ich
militarna kolonizacja i plądrowanie nierozwiniętych narodów.
Kiedy firmy amerykańskie wydobywały zasoby lub surowce
z biedniejszych krajów, produkty te zawsze trafiały do
Stanów Zjednoczonych bez cła. Gdyby jednak jakieś krajowe
firmy z tych krajów próbowały eksportować surowce lub
wyroby gotowe do USA, cła byłyby ustalane na poziomie
uniemożliwiającym wejście na rynek, często sięgając 50%
do 80%, a czasem kilkaset procent. Jednak Stany
Zjednoczone wykorzystywały te kolonie nie tylko jako źródło
surowców, ale także jako rynki wyrobów gotowych, w
którym to przypadku żadnemu krajowi nie zezwolono na
nakładanie ceł importowych w wysokości może większej niż
5% na towary amerykańskie. W efekcie kraje te były
zmuszone do podpisania traktatów w tym zakresie. Po raz
kolejny amerykańska wersja fair play i równych szans.
Wszystkie administracje USA podążały za drapieżną filozofią,
którą najlepiej wyraził prezydent Wilson, kiedy powiedział,
że drzwi innych krajów zostaną wyważone, „nawet jeśli
suwerenność niechętnych narodów zostanie w tym procesie
naruszona”.

Protekcjonizm szybko stał się trwałym elementem polityki
handlowej USA. Kiedy Amerykanie negocjowali umowy o
wolnym handlu GATT, WTO i NAFTA, nie robili tego z braku
nastrojów protekcjonistycznych, ale raczej z dostrzeganej
przewagi i silnej pozycji negocjacyjnej w porównaniu z
partnerami
handlowymi.
Zawsze
było
jasne,
że
amerykańskim
zamiarem
stworzenia
tak
zwanych
porozumień o „wolnym handlu” było przede wszystkim
wymuszenie otwarcia innych rynków na amerykańskie firmy
i produkty. Stany Zjednoczone nigdy nie zmniejszyły
własnych barier handlowych, chyba że w zamian zyskały
znacznie więcej, ale nawet wtedy wiele z pierwotnych
środków protekcjonistycznych pozostało. Stany Zjednoczone
miały siłę negocjacyjną, aby wymusić porozumienia
sformułowane
przede
wszystkim
z
korzyścią
dla
amerykańskich korporacji, wykonane w oczekiwaniu, że

Stany Zjednoczone wygrają na wszystkich frontach. I
oczywiście
w
sytuacjach,
gdy
ta
przewaga
nie
zmaterializowała się zgodnie z planem, Stany Zjednoczone
natychmiast narzekały na nieuczciwy handel i chciały
„równych szans”. Amerykańskie stanowisko w sprawie
handlu reprezentuje hipokryzję w najlepszym wydaniu.
Stany Zjednoczone głoszą wolny handel tylko wtedy, gdy na
nim wygrywają i czerpią z niego zyski, ale gdy tylko znajdują
się w tyle z powodu braku konkurencyjności amerykańskich
firm, teoria wolnego rynku jest szybko porzucana na rzecz
nieuczciwego handlu. W kontekście światowych porozumień
o wolnym handlu, znaczna część świata pozostaje
zgorzkniała z powodu zakresu amerykańskiej kontroli nie
tylko nad organami takimi jak WTO, ale także nad ich
arbitrażami i innymi komisjami, które dość często podejmują
zaskakujące decyzje faworyzujące Stany Zjednoczone. Bez
tego niesprawiedliwego wpływu Stany Zjednoczone prawie
nie wygrałyby sporów handlowych i byłyby o wiele
biedniejsze.

W rzece protekcjonistycznej płyną dwa nurty. Jednym z nich
jest merkantylizm - być może racjonalne dążenie do zysku
dla krajowych producentów kosztem zagranicznych
producentów. Druga jest ideologiczna i polityczna, dlatego
często irracjonalna i trudniejsza do zwalczania. Istotną
częścią amerykańskiej ideologii merkantylistycznej jest
nadmiernie patriotyczne przekonanie, wpajane Amerykanom
przez nieustanną głupią propagandę, że amerykańskie
korporacje są najbardziej wydajne i produkują towary
najwyższej jakości na świecie. Stany Zjednoczone muszą
oszukiwać. Nurt ideologiczny jest również silnie nasycony
amerykańską wyjątkowością i białą supremacją. Amerykanie
narzekają, gdy jakikolwiek naród działa w celu ochrony
lokalnych sektorów przemysłu przed zniszczeniem przez
inwazję amerykańskich międzynarodowych korporacji,
ponieważ uważają, że posiadają nadane im przez Boga
prawo do swobodnego wkraczania i grabieży, niezależnie od
zniszczeń wewnętrznych.

Również wywodzące się z ideologii i, co zrozumiałe zrozpaczone swoim ogólnym brakiem konkurencyjności w
czymkolwiek innym niż uzbrojenie - Stany Zjednoczone

coraz bardziej upolityczniają swoje konflikty handlowe, nie
tylko wykorzystując politykę handlową jako narzędzia
kolonizacji, ale także zachęcając rynek europejski i inne
narody do wznoszenia barier handlowych wobec Chin w
skoncentrowanych i wielokierunkowych wysiłkach, aby
„otworzyć” Chiny w sposób najbardziej korzystny dla
hegemonii USA i zamknąć ją w każdy inny sposób. W
szczególności rząd USA upiera się przy niszczeniu chińskich
przedsiębiorstw państwowych (ponieważ nie mogą z nimi
konkurować), atakując je nie z powodów handlowych, ale
moralnych i religijnych, niemądrze twierdząc, że udziały
rządu są dowodem prima facie nieczystej gry. Jednocześnie
zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje europejskie silnie
subsydiują wiele ze swojego eksportu do Chin, czasami
wyrządzając znaczną szkodę krajowym producentom w
Chinach. Hipokryzja w podejmowaniu tych środków jest
naprawdę zdumiewająca.

Polityczna i ideologiczna strona amerykańskich działań
protekcjonistycznych przebiega według typowego schematu.
Po pierwsze, rząd Stanów Zjednoczonych rozpoczyna
podżegający atak medialny potępiający Chiny za wielokrotne
łamanie zasad WTO oraz wszelkiego rodzaju nielegalne i
nieuczciwe działania handlowe, niezmiennie składające się z
bezpodstawnych roszczeń. Retoryka ta jest często skrajna,
z
przesadnymi
i
niemożliwymi
do
uzasadnienia
twierdzeniami o utracie setek tysięcy lub milionów
amerykańskich miejsc pracy. W ten sposób podsycając
protekcjonistyczne pożary, USA arbitralnie nakładają karne
cła importowe, które mają zmiażdżyć chiński przemysł, a
które są po prostu politycznymi wymuszeniami mającymi na
celu wywarcie presji na Chiny, by wpuściły amerykańskie
firmy do wrażliwych sektorów bezpieczeństwa narodowego,
gdzie Chiny ich nie chcą. Należą do nich obszary finansowe,
usługi telekomunikacyjne i energetyka. Ale przede
wszystkim
chcą
ukarać
Chiny
za
utrzymywanie
przedsiębiorstw państwowych, których Amerykanie tak
gorzko nienawidzą, ponieważ każdy złodziej marzy o
obrabowaniu największych banków.

Duża część ekstremalnej presji wywieranej wobec Chin na
kurs RMB miała podobny cel – zmuszenie Chin do dalszego

otwarcia
rynków
dla
amerykańskich
korporacji
wielonarodowych. Cała retoryka dotycząca RMB była
nonsensem, chociaż jeśli Chiny mogły zostać zmuszone do
rewaloryzacji, to tym lepiej dla Amerykanów. Ale jeśli to się
nie uda, mieli nadzieję przynajmniej włamać się na nowe
rynki i splądrować jeszcze więcej chińskich kont bankowych.
Sprawy handlowe Stanów Zjednoczonych skierowane do
WTO mają ten sam cel - nie są same w sobie istotne, ale
użyteczne jako narzędzia negocjacyjne wywierania nacisku.
I oczywiście WTO jest w dużej mierze kontrolowana przez
Stany Zjednoczone. Amerykanie nie są aż tak głupi, żeby
stworzyć ogólnoświatową organizację handlową i faktycznie
dać jej nad sobą władzę. WTO nie różni się od
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości czy MFW; to
tylko kolejne narzędzie imperialnego podboju i musi być
postrzegane jako takie. A wszystkie głupie komentarze, takie
jak „Chiny muszą zdecydować, czy dostosować się do norm
handlu międzynarodowego, czy nadal być odstającym”, to
tylko amerykańska propaganda i hipokryzja z tym
szczególnym chrześcijańskim posmakiem moralnym: „Nie
chcemy, abyś popełnił dla nas samobójstwo ekonomiczne.
Chcemy, żebyś to zrobił, ponieważ taka jest wola Boża”.

Od czasu krachu finansowego w Stanach Zjednoczonych w
2007 r., gdy ich nękana problemami gospodarka nadal nie
wykazuje oznak ożywienia po prawie dziesięciu latach, Stany
Zjednoczone
dramatycznie
eskalowały
swoje
protekcjonistyczne postawy, z setkami skarg handlowych
przeciwko Chinom - prawie wszystkie bezpodstawne. Lista
docelowych produktów powiększała się z każdym tygodniem,
a rząd USA nakładał nawet podwójne cła w dziesiątkach
przypadków, wbrew własnemu zobowiązaniu wobec
międzynarodowych zasad i umów handlowych, a wszystkie
zostały uznane za nielegalne przez WTO. Chiny oczywiście
protestują i kwestionują wszystkie te amerykańskie środki
protekcjonistyczne, ale ta obrona jest czasochłonna i
kosztowna, nawet jeśli Chiny ostatecznie wygrywają sprawy.
W wielu przypadkach prawo amerykańskie nie upoważnia
rządu do podejmowania działań handlowych, ale Stany
Zjednoczone wielokrotnie ignorowały własne prawa, aby w
ciągu ostatnich kilku lat wszcząć dziesiątki tak zwanych
„śledztw” handlowych przeciwko Chinom. Kiedy amerykański
sąd orzekł, że rząd USA nie ma prawa nakładać wyższych ceł

na towary z Chin, Amerykanie znaleźli kreatywny sposób na
zalegalizowanie swoich nielegalnych działań. Kongres USA
uchwalił nowe ustawy i antydatował je o cztery lata, to i tak
nałożono
cła.
Trzeba
podziwiać
elastyczność
amerykańskiego egzekwowania prawa i ustawodawstwa, nie
mówiąc już o pozornej elastyczności amerykańskiej
koncepcji „rządów prawa”. I oczywiście tworzenie „równych
warunków”. Należy zauważyć, że zachodnie media
odgrywają aktywną rolę wspierającą w tej ogromnej
hipokryzji,
najpierw
rozpoczynając
swój
atak
demonizacyjny, a następnie publikując przesadzone artykuły
o konieczności złożenia przez USA kolejnej skargi handlowej
przeciwko Chinom. Następnie milkną, a opinia publiczna
nigdy nie zdaje sobie sprawy, że złożone skargi handlowe
prawie nieuchronnie sprowadzają się do niczego.

Rząd USA sprytnie uchwalił niektóre prawa handlowe, które
stały się najbardziej efektywną i okrutną pozataryfową
barierą handlową na świecie. Amerykańska Komisja Handlu
Międzynarodowego może w dowolnym celu wszcząć to, co
nazywa dochodzeniem na podstawie sekcji 337 przeciwko
zagranicznym firmom,(46) (47) przy czym firmy
amerykańskie regularnie nadużywają tego ustawodawstwa
w celach protekcjonistycznych, które są wyraźnie nielegalne.
Dochodzenia te są quasi-sądowym środkiem handlowym
stosowanym przez Stany Zjednoczone w celu ochrony
swoich lokalnych firm przed konkurencją ze strony
produktów importowanych. Po wszczęciu dochodzenia na
podstawie sekcji 337 dane produkty, a nawet podobne
produkty, mogą zostać na zawsze zakazane na rynku
amerykańskim, mimo że cały proces jest niezgodny z
międzynarodowymi standardami handlowymi. W ostatnich
latach firmy amerykańskie coraz chętniej zgłaszały
roszczenia wobec domniemanych naruszeń patentów lub
praw własności intelektualnej i wykorzystywały sekcję 337
po prostu jako strategię biznesową, aby wyprzeć chińskich
konkurentów i zdobyć większy udział w rynku. Kiedy chińskie
firmy będą musiały zmierzyć się z tymi zarzutami
nakładanymi na nie przez firmy amerykańskie, z
konieczności poniosą duże straty bez względu na to, czy
wygrają sprawę, czy nie. Jeśli chińska firma nie zareaguje
natychmiast, jej produkty zostaną zgodnie z prawem USA
automatycznie wykluczone z rynku amerykańskiego. Ale w

obronie takich spraw chińska firma może być zmuszona
zapłacić wiele dziesiątek milionów dolarów z tytułu różnych
opłat prawnych i wielu innych kosztów. Jest to naprawdę
okrutny element amerykańskiego protekcjonistycznego
ustawodawstwa i jest tylko jedną z takich broni w
amerykańskim arsenale przeciwko zagranicznej konkurencji
– niezmiennie stosowanym, gdy Stany Zjednoczone nie
mogą konkurować. Ze względu na te nowe przepisy, dla
amerykańskiej firmy jest prostą i bezbolesną sprawą nie
tylko uzyskanie pomocy rządowej przeciwko zagranicznym
konkurentom, ale często ich trwałe okaleczenie. (48) W
przypadku tych śledztw rząd USA zapewnia wszystkich
prawników i pokrywa większość kosztów, podczas gdy
zagraniczne firmy wydają miliony dolarów i miesiące na
obronę przed oskarżeniami, które prawie zawsze są
bezpodstawne.

Dzięki temu pomysłowemu amerykańskiemu procesowi
często nie jest konieczne nakładanie ceł lub innych opłat. Te
dochodzenia handlowe są same w sobie wystarczające do
zniszczenia zagranicznych konkurentów, ponieważ organ
dochodzeniowy może i często żąda nieograniczonej ilości
dokumentów z krótkim czasem realizacji i nakłada
miażdżące kary za nieprzestrzeganie. Amerykańska tak
zwana „Komisja Handlu Międzynarodowego” przy wielu
okazjach była nieodpowiedzialnie bezwzględna, a nawet
okrutna, stosując te oskarżenia w celu ochrony
amerykańskiego przemysłu. Oto dwa przykłady:

„W jednym przypadku Matsushita wycofał się ze
sprawy antydumpingowej i porzucił ponad 50 milionów
dolarów
ze
sprzedaży
eksportowej,
ponieważ
Departament Handlu zażądał w piątek przetłumaczenia
3000 stron japońskich dokumentów finansowych na
angielski do następnego poniedziałku rano. (49)
Departament Handlu zażądał, aby kierownictwo małej
tajwańskiej firmy dostarczyło jej ponad 200 000
informacji
i odpowiedziało
na
100-stronicowy
kwestionariusz napisany w języku angielskim.Ale
kierownictwo firmy składało się tylko z męża i żony i
nie byli w stanie odpowiedzieć. Wykorzystując ten brak
natychmiastowej
odpowiedzi
jako
wymówkę,

Departament Handlu USA nałożył na tajwańskie swetry
cło „antydumpingowe" w wysokości prawie 60%, co
uniemożliwiło przetrwanie tych firm. W ciągu roku od
kiedy rozpoczęło się to tak zwane „dochodzenie”,
ponad dwie trzecie firm produkujących swetry
akrylowe na Tajwanie wypadło z rynku”. Jest to jeden
ze sposobów, w jaki Stany Zjednoczone „wyrównują
szanse” dla własnych międzynarodowych korporacji.

W klasycznym protekcjonistycznym manewrze Stany
Zjednoczone stworzyły historyczny epizod znany jako
„Wojna o kurczaki”. Francja i Niemcy nałożyły cła w
wysokości 2% lub 3% na import kurczaków z USA, na co
Stany Zjednoczone sprzeciwiły się i odpowiedziały,
nakładając karny podatek w wysokości 25% na ogromną
gamę europejskich produktów, w tym na minibusy
Volkswagena.(50) (51) (52) (53) (54) Odtajnione
dokumenty później ujawniły, że minibus został włączony,
ponieważ amerykańskie związki motoryzacyjne proponowały
strajk tuż przed wyborami prezydenckimi, a prezydent USA
Johnson zawarł układ ze związkami zawodowymi, aby ukarać
sukces Volkswagena w Ameryce w zamian za zaniechanie
strajku. Dlatego Johnson zlecił Departamentowi Handlu USA
przeklasyfikowanie minibusa VW jako ciężarówki, aby
zakwalifikować go do opłat celnych. Rezultat był druzgocący:
eksport niemieckich ciężarówek do USA spadł o 35%, a
ukochany minibus zniknął z rynku amerykańskiego i nigdy
więcej go nie widziano. Na dzień dzisiejszy ten „podatek od
kurczaków” w minibusie VW nadal istnieje. Jest to jedyny
powód, dla którego amerykańscy producenci samochodów
odnoszą tak wielkie sukcesy w sprzedaży lekkich ciężarówek
na swoim rodzimym rynku; konkurencja została zniszczona
przez protekcjonistów w imię stworzenia „równych szans”,
które Amerykanie twierdzą, że szanują.

Amerykański protekcjonizm był wielkim dowodem przeciwko
Japonii w latach osiemdziesiątych, kiedy wielka Ameryka
zaczęła autentycznie obawiać się wydajności produkcji
Japonii i jej wysokiej jakości towarów. Sukces Japonii
sprawił, że Amerykanie nazwali Japończyków „superludźmi”,
a prawdziwy strach powstał, gdy Japonia nagle zaczęła
repatriować swoje nagromadzone nadwyżki i kupować ikony

amerykańskich korporacji, takie jak Universal Studios,
Columbia Records, Rockefeller Center, Pebble Beach Golf
Club i inne. Publicysta William Safire, między innymi, napisał
w „New York Times” artykuł o „żółtym niebezpieczeństwie” i
wszędzie krążyły okrzyki „Gdzie Japonia uderzy kolejno?”. W
tym wszystkim Amerykanie przekonali się, że Japonia w jakiś
sposób „oszukuje”, podobnie jak dzisiejsze Chiny, i przyjęli
niezliczone środki protekcjonistyczne, mające na celu
zwalczanie przewagi produkcyjnej Japonii.

Stany Zjednoczone zaczęły wysuwać coraz ostrzejsze
oskarżenia pod adresem Japonii, coraz bardziej nierozsądne
żądania i coraz głupsze groźby. W pewnym momencie, aby
zapewnić „sprawiedliwy handel” i „równe warunki”,
prezydent USA Reagan zaproponował 100% podatek od
wszystkich produktów wytwarzanych w Japonii. Tak się nie
stało, ale Stany Zjednoczone zaczęły nakładać coraz wyższe
cła importowe na wiele japońskich produktów. Jednym z nich
było 50% cło na wszystkie japońskie motocykle, co było
jedyną rzeczą, która uratowała amerykańską firmę HarleyDavidson przed wyginięciem; innym była 100% taryfa na
japońskie
luksusowe
pojazdy.
Ponieważ
przemysł
motoryzacyjny w USA znajdował się w fazie upadku i nie
mógł mieć nadziei na konkurowanie z japońskimi firmami,
Japonia
została
również
zmuszona
do
zawarcia
„dobrowolnych”
umów
eksportowych,
w
których
ograniczyłaby swoją sprzedaż do Stanów Zjednoczonych.

Żaden z powyższych środków nie okazał się wystarczający,
by zapobiec wzrostowi Japonii lub upadkowi Ameryki, a
jednym z największych środków protekcjonistycznych
wszechczasów Stany Zjednoczone zastraszyły Japonię, by
podpisać „Plaza Accord” z 1985 r. (55) (56) (57) (58),
porozumienie w sprawie rewaloryzacji jena. Podobnie jak w
przypadku chińskiego RMB w ostatnich latach, Stany
Zjednoczone twierdziły, że japońska waluta była zbyt nisko
notowana, mimo że już zyskała na wartości z 360:1 do
240:1. W ciągu dwóch lat jen podwoił swoją wartość w
stosunku do dolara amerykańskiego, paraliżując gospodarkę
Japonii – z czego nadal nie podniosła się. Widać, że istnieje
wiele sposobów na „wyrównanie pola gry”. Rząd USA
próbował tego samego z Chinami, przez wiele lat wywierając

ogromną presję polityczną i medialną na rewaloryzację RMB,
a wielu amerykańskich urzędników twierdziło, że chińska
waluta była „co najmniej 40% niedowartościowana”.
Oczywiście nie było to coś takiego, jak dowiodła historia;
RMB przez cały czas znajdował się na odpowiednim
poziomie, ale urzędnicy amerykańscy mieli nadzieję na
powtórzenie sukcesu z Japonią i zmuszenie Chin do
popełnienia ekonomicznego samobójstwa poprzez poważną
rewaluację. Na szczęście Chiny nie są amerykańską kolonią
wojskową, tak jak Japonia, a Amerykanie nie mieli
wystarczającej siły nacisku, by dokonać swojego brudnego
czynu.

Kilka lat temu amerykański przemysł leśny przeżywał trudny
okres. Dolar amerykański był wysoki, a kanadyjskie drewno
(do budowy domów) było stosunkowo dużo tańsze. Tak więc
rząd USA arbitralnie nałożył cło karne w wysokości około
40% na całość kanadyjskiego drewna. Kanadyjskie firmy
leśne nie oszukiwały ani nie były dotowane, ale firmy
amerykańskie nie mogły konkurować, więc rząd „wyrównał
szanse” poprzez nielegalne cło, które sprawiło, że
kanadyjskie produkty były prawie zaporowo drogie i
poważnie uszkodziły kanadyjski przemysł leśny. (59) (60)
(61) (62) (63) Co gorsza, „obowiązek” został zapłacony nie
rządowi USA, ale amerykańskim firmom leśnym. Tak więc
teraz firmy amerykańskie miały zamknięty rynek drzewny,
na którym Kanada musiałaby zapłacić amerykańskim
producentom ogromną różnicę w kosztach ich eksportu do
USA, faktycznie płacąc amerykańskim firmom drzewnym
wartość całej ich utraconej sprzedaży.

Oczywiście WTO orzekło, że jest to niezgodne z prawem i
wszystkie pobrane cła muszą zostać zwrócone, ale od tego
czasu minęły już prawie trzy lata, dolar amerykański
ponownie spadł, a przemysł kanadyjski przestał być
zagrożeniem. Stany Zjednoczone ostatecznie zrzuciły cła, ale
szkody zostały wyrządzone. Pomimo bezprawności ceł i
bezpośredniego nakazu WTO zwrotu pieniędzy, USA
zażądały od Kanady „wynegocjowania” kwoty ceł do
faktycznego zwrotu. Ostatecznie Stany Zjednoczone
zwróciły tylko około połowy zebranych pieniędzy. Do tego
czasu giganci leśnictwa z USA mieli gotówkę (płaconą przez

kanadyjskie firmy) i byli gotowi wykupić te same kanadyjskie
firmy za własne pieniądze. W USA jest to znane jako
„wyrównywanie pola gry” i oczywiście „granie zgodnie z
zasadami”.

Może nie ma kategorii produktów w USA bardziej
zasługujących na to niż rolnictwo, gdzie rażący
protekcjonizm jest na zdumiewającym poziomie. Stany
Zjednoczone mocno subsydiują swój sektor rolny, który
zachęca do nadprodukcji, generując nadwyżki następnie
wyrzucane na rynki światowe po cenach znacznie niższych
od kosztów produkcji, jednocześnie nakładając cła i inne
bariery na import produktów rolnych. Haiti jest jednym z
najbiedniejszych krajów świata, ale firmy amerykańskie
sprzedają na Haiti amerykański ryż po cenach niższych niż
krajowe koszty produkcji Haiti - subsydium wynoszące
prawdopodobnie 80% lub więcej. To samo dotyczy trzciny
cukrowej, etanolu i wielu innych produktów. Brazylia może
produkować etanol jako paliwo za 10% kosztów USA, więc
Stany Zjednoczone „wyrównały szanse”, nakładając cło na
zagraniczny etanol w wysokości 54 centów za galon,
jednocześnie płacąc rafineriom amerykańskim kolejne 45
centów, odcinając Brazylię od rynków eksportowych.
Rezultatem było ponad 6 miliardów dolarów rocznych dotacji
na etanol dla amerykańskich producentów i niezwykły wzrost
cen
żywności,
w
szczególności
kukurydzy.
Stany
Zjednoczone są również niewybaczalnie bezwzględne w
dumpingu produktów rolnych, aby zniszczyć produktywność
w innych krajach, jednocześnie tworząc rynki dla własnych
firm. Kiedy Stany Zjednoczone rozpoczęły swój program
destabilizacji Kuby, pierwszym krokiem było nałożenie
ogromnych ceł na import kubańskiego cukru, co zrujnowało
kubańską gospodarkę, ale stworzyło nowy rynek dla Sanford
Dole, któremu właśnie udało się rozegrać Hawaje. Stany
Zjednoczone robią dziś coś podobnego do Chin z dotowanym
eksportem upraw GMO, takich jak soja; celem dotowanych
niskich cen jest wypchnięcie chińskich producentów z rynku,
po czym Stany Zjednoczone będą kontrolować znaczną część
dostaw żywności w Chinach, mogąc podnieść ceny do
dowolnego poziomu. Ma to już miejsce w Chinach i jest to
szablon, który Stany Zjednoczone stosują na całym świecie.

Eksport samochodów z Chin rośnie o ponad 20% rocznie, ale
w Ameryce nie ma chińskich samochodów. Pytanie brzmi,
dlaczego nie? Prostą odpowiedzią jest oczywiście US Federal
Crash Standards. Jak wyjaśnił magazyn Forbes: „W pozornie
odwiecznej walce kota i myszy, gdy tylko chińscy producenci
spełnią wymagania emisji Euro 5 lub zbudują samochód,
który ma gwiazdki NCAP 4 lub lepsze, pojawia się nowa gama
norm i wytycznych”. Następnie musimy zadać sobie pytanie,
kim są prawdziwi protekcjoniści handlu, a kto manipuluje
zasadami handlu, gdy nie mogą konkurować? Czy to Stany
Zjednoczone czy Chiny? Z pewnością, gdyby Chiny grały w
tę samą grę, co Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o standardy
samochodowe, w Chinach nie byłoby amerykańskich
samochodów. I to byłaby dobra rzecz.

Oto inny przykład, Stany Zjednoczone nałożyły 55% cło na
tanie opony samochodowe z Chin. Żaden amerykański
producent nie produkował opon w tym przedziale cenowym,
więc eksport z Chin nie szkodził żadnym amerykańskim
firmom, a w rzeczywistości pomagał w utrzymaniu niskich
cen detalicznych w USA. Obama przedstawił te karne cła jako
„tworzenie
amerykańskich
miejsc
pracy”,
ale
w
rzeczywistości nie stworzono żadnych miejsc pracy, a
głównym rezultatem było to, że 300 milionów Amerykanów
musiało teraz płacić o 55% więcej za swoje opony
samochodowe.
Stany
Zjednoczone
„ukarały”
Chiny
ogromnym wzrostem kosztów dla własnych obywateli. Po
pięciu latach „kary” amerykański departament handlu
zorganizował dla Amerykańskiego Związku Hutników kolejny
wniosek o podjęcie działań, twierdząc – bez dowodów – że
mają miejsce poważne szkody dla amerykańskiego
przemysłu oponiarskiego spowodowane przez chińskie
towary importowane „nieuczciwie korzystające z dotacji
rządowych” lub w inny sposób „sprzedawane poniżej
wartości godziwej” na rynku amerykańskim. W takich
przypadkach należy zauważyć, że definicja „wartości
godziwej” to cena, której nie mogą zaproponować
amerykańscy producenci. Ilekroć firmy amerykańskie są
niekonkurencyjne cenowo – co jest w większości przypadków
– zagraniczne firmy są oskarżane o „dumping” towarów,
sprzedaż ich poniżej „godziwej wartości rynkowej”, tym
samym uruchamiając bardziej protekcjonistyczne środki w
celu doprowadzenia ceny towarów zagranicznych do

wystarczająco wysokiego poziomu, aby amerykańskie firmy
mogły konkurować. Ta polityka jest prawie zawsze niezwykle
nieuczciwa i obłudna, chociaż media zawsze milczą, więc
niewielu zdaje sobie sprawę ze szczegółów. W przypadku
chińskich opon samochodowych amerykańskie firmy, takie
jak Cooper, które importują swoją produkcję z Chin do USA,
zapłacą proponowane cło w wysokości zaledwie 12,5%,
podczas gdy chińskie firmy eksportujące podobne opony do
USA na tym samym poziomie kosztów zapłacą cła w
wysokości ponad 80 %. W USA jest to znane jako
wyrównywanie szans.

Amerykański
dyrektor
stwierdził,
że
„amerykańscy
producenci opon podjęli decyzję wiele lat temu o
przeniesieniu produkcji tych tańszych opon z USA. Wszystko
to zmusi ich do przeniesienia produkcji do innych krajów”, co
dokładnie się stało. Po prawie dwóch latach zmagań chiński
biznesmen otworzył fabrykę opon w Tajlandii, przede
wszystkim po to, by uniknąć amerykańskich taryf. I
oczywiście taki był zamiar; albo wypchnij chińskie firmy z
rynku, albo wypchnij je z Chin. Tak czy inaczej, Stany
Zjednoczone odnoszą imperialne zwycięstwo. Ogromne
dodatkowe koszty dla amerykańskich konsumentów są
ignorowane, ponieważ jedynym celem jest generowanie
wyższych zysków dla amerykańskich międzynarodowych
korporacji i nielicznych elit, które kontrolują hem, aby
przyspieszyć transfer bogactwa z klasy średniej i niższej do
górnego 1%. Demokracja w działaniu. Stany Zjednoczone
zrobiły to samo z Chinami w wielu obszarach. Rury stalowe
Tianjin sprzedawały się w USA z 20% premią w stosunku do
ceny krajowej w Chinach, ale amerykańskie firmy nadal nie
mogły konkurować, więc USA nałożyły na te wyroby stalowe
cło w wysokości prawie 60%, co spowodowało spadek
chińskiego eksportu o 75% . Po raz kolejny chińskie firmy
stają przed wyborem zamknięcia lub przeniesienia produkcji
poza Chiny, ponieważ nie zawsze jest łatwo i szybko rozwijać
nowe rynki eksportowe. Wiele amerykańskich ceł na chińskie
produkty sięga nawet 100%, a niektóre osiągnęły ponad
300%, na eksport o wartości wielu miliardów dolarów.

Stany Zjednoczone w coraz większym stopniu uchwalają
ustawę „Kupuj amerykańskie”, która wraz z silną

wewnętrzną presją polityczną ma na celu zastraszanie
amerykańskich korporacji i rządów niskiego szczebla, aby
unikać towarów z zagranicy. Dzieje się tak pomimo silnej
amerykańskiej presji na kraje takie jak Chiny, aby „grały
fair” i rozwijały „otwarty rynek” dla amerykańskich firm na
odpowiednich rynkach w Chinach. W jednym słynnym
przypadku Kalifornia wyrwała z ziemi nowo ułożony
kanadyjski rurociąg, aby zastąpić go „amerykańską stalą”.
Nie jest jasne, kto był beneficjentem tego. Niedługo potem
władze USA nakazały demontaż nowo wybudowanego mostu
w Kolorado po odkryciu, że zawiera on stalowe belki z
Kanady. W innym aktualnym przypadku kanadyjski terminal
promowy Prince Rupert, który znajduje się na gruntach
należących do władz federalnych, został podnajęty
Amerykanom na 50-letnią dzierżawę zarządzania, a teraz
przejdzie masową modernizację konstrukcji – za którą
zapłaci rząd kanadyjski – ale który w pełni podlega zasadom
„kupuj amerykańskie”. A to oznacza, że firmy amerykańskie
będą dostarczać stal i inne materiały budowlane o wartości
dziesiątek milionów dolarów, całkowicie odcinając Kanadę od
jej własności.

Na początku 2014 r. Stany Zjednoczone wprowadziły nowe
przepisy wymagające 100% amerykańskiej zawartości we
wszystkich projektach transportowych finansowanych przez
władze federalne, praktycznie eliminując nawet firmy takie
jak kanadyjski Bombardier, które zaopatrują większość
amerykańskich pociągów i autobusów. Dlatego kanadyjskie
firmy są odcięte od miliardów dolarów finansowanych przez
rząd projektów transportowych w USA, podczas gdy ich
amerykańscy rywale mogą przechwycić podobną pracę w
Kanadzie. Podobnie administracja USA przekonuje Chiny do
pełnego otwarcia wszystkich sektorów chińskiej gospodarki,
aby umożliwić amerykańskim firmom udział we wszystkich
projektach rządowych, jednocześnie mocno ograniczając
udział chińskich firm w amerykańskich projektach, zwykle na
fałszywych podstawach „krajowych”. bezpieczeństwo'.
Możemy słusznie zapytać, dlaczego konkurencja jest „dobra
dla Chin”, ale nie dobra dla Amerykanów. W sierpniu 2016
roku ogłoszono nagle, że joint venture pomiędzy China
Railway i XpressWest, prywatną amerykańską firmą,
anulowało plany budowy pierwszej amerykańskiej szybkiej

kolei między Los Angeles a Las Vegas. Czemu? Posłuchaj
wypowiedzi firmy:

„XpressWest
wskazał,
że
jego
„największym
wyzwaniem” był wymóg rządu federalnego, zgodnie z
którym szybkie pociągi muszą być produkowane w
Stanach Zjednoczonych w celu uzyskania zezwoleń
prawnych. „Jak wszyscy wiedzą, w Stanach
Zjednoczonych nie produkuje się pociągów dużych
prędkości. Ten sztywny wymóg stanowi podstawową
barierę w finansowaniu kolei dużych prędkości w
naszym kraju. Przez ostatnie 10 lat cierpliwie
czekaliśmy, aż decydenci uznają, że kolej dużych
prędkości w Stanach Zjednoczonych jest nowym
przedsięwzięciem i że do połączenia regionu
południowo-zachodniego
i
rozpoczęcia
podróży
potrzebne jest zezwolenie na pociągi z krajów z
wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznych
kolei dużych prędkości. tej nowej branży”.(64) (65)
(66)

Ogólnie znamy historie Amerykanów domagających się
prawa do wjazdu do Chin i wykupienia każdej wartościowej
firmy i marki, jednocześnie odmawiając Chinom możliwości
zakupu jakichkolwiek firm w USA, zwykle z fikcyjnych
powodów „bezpieczeństwa narodowego”. W jednym
przypadku chińskiej firmie odmówiono pozwolenia na
budowę farmy wiatrowej, ponieważ znajdowała się ona w
pobliżu bazy wojskowej. W innym niedawnym przypadku
plany chińskiego Superior Aviation dotyczące zakupu
amerykańskiego producenta samolotów Hawker Beechcraft
upadły z powodu roszczeń dotyczących większej liczby
sprzeciwów związanych z bezpieczeństwem narodowym i
rzekomych trudności w oddzieleniu operacji lotniczych
Hawker Beechcraft w dziedzinie obrony od innych firm.

Niedawno chińskie firmy stwierdziły, że sprzedaż urządzeń
komunikacyjnych i innych zaawansowanych technologicznie
produktów w USA jest prawie niemożliwa, ponieważ rząd
regularnie powołuje się na „obawy bezpieczeństwa
narodowego” i zakazuje zakupów lub sprzedaży. W

klasycznym przypadku drapieżnego protekcjonizmu rząd
USA zakazał wszelkich produktów chińskiej firmy
elektronicznej Huawei, argumentując, że prezes firmy służył
kiedyś w chińskim wojsku, a firma stanowiłaby „zagrożenie
bezpieczeństwa narodowego”. Prawdziwym powodem była
ochrona amerykańskiej firmy Cisco Systems przed lepszymi
produktami Huawei i niższymi cenami, przed którymi C isco
nie mogło konkurować. Australijski rząd jednocześnie ogłosił
zakaz uczestnictwa Huawei w proponowanej, wartej 36
miliardów dolarów, szybkiej sieci internetowej, twierdząc, że
jest odpowiedzialny za „ochronę jej integralności” przed
chińskimi atakami cybernetycznymi. Australia zgłosiła
znaczną presję polityczną Stanów Zjednoczonych, aby
podjąć tę decyzję, podobnie jak wiele krajów europejskich.
W 2012 roku amerykańskie firmy telekomunikacyjne
otrzymały niezwykły dokument marketingowy, który miał
wzbudzić
podejrzenia
wobec
Huawei.
W
raporcie
stwierdzono: „Strach przed Huawei rozprzestrzenia się na
całym świecie (67) (68) (69) . Pomimo zaprzeczeń, Huawei
walczył o odłączenie się od Chińskiej Armii LudowoWyzwoleńczej i chińskiego rządu”. Później odkryto, że
autorem artykułu był główny amerykański rywal Huawei,
firma Cisco Systems z siedzibą w Kalifornii. Ale kiedy Cisco
wysuwało te oskarżenia pod adresem Chin, ujawniono
również, że Mike Quinn, wiceprezes Cisco, był byłym
oficerem CIA, a wielu innych starszych pracowników Cisco
służyło w armii amerykańskiej. Tutaj nie ma podwójnego
standardu. Jako wskazanie ślepego zwierciadła supremacji,
z którego Stany Zjednoczone uzyskują swój obraz, nie
mówiąc już o niewiarygodnej hipokryzji, rząd USA domaga
się, aby Cisco otrzymało otwartą możliwość sprzedaży
podobnej elektroniki w Chinach i najbardziej wrażliwym
branżom, takim jak jako obrona, wyśmiewając obawy Chin
o bezpieczeństwo narodowe. Hipokryzja amerykańskiego
zastraszania jest czasami naprawdę irytująca.

A potem mamy AmCham, Amerykańską Izbę Handlową w
Chinach, anioła stróża hipokryzji dla Amerykanów na całym
świecie, narzekającego w Washington Post, że Chiny
„agresywnie posuwają się naprzód” z zasadami, które
odcinają zagraniczne firmy, rozpoczynając to, co AmCham
scharakteryzował jako „intensywna kampania” mająca na
celu zmuszenie instytucji publicznych i przedsiębiorstw do

zainstalowania oprogramowania i sprzętu opracowanego w
Chinach
w
celu
ochrony
krajowych
systemów
komputerowych przed szpiegowaniem NSA. Ale według
AmCham, podczas gdy Chiny uznają ten krok za kwestię
bezpieczeństwa
narodowego,
wymagania
wykraczają
„znacznie poza normy ustanowione przez inne kraje”. Raport
powiedział nam, że nowe przepisy Chin „zachowują zbyt
szeroką definicję bezpieczeństwa narodowego, co jest
sprzeczne ze standardową praktyką międzynarodową”.
Chiny przekroczyły normy wyznaczone przez inne kraje?
Stany
Zjednoczone,
twierdząc,
że
„bezpieczeństwo
narodowe” praktycznie eksmitowały Huawei z kraju, a Haier
nie mógł nawet kupić producenta zmywarki do naczyń, ale
kiedy Chiny wymieniają część sprzętu Cisco w wrażliwych
sytuacjach, „wykracza to poza normy z powodu zbyt
szerokiej definicji krajowego bezpieczeństwo".

Wydaje się, że nikt w rządzie USA nie ma wywiadu, by
zapytać, dlaczego, skoro Cisco ma kierownictwo, które
pracowało w CIA, nie stanowiłoby to zagrożenia dla
bezpieczeństwa narodowego Chin. I oczywiście stanowi takie
zagrożenie. Próby zdyskredytowania Huawei ilustrują strach
i niechęć wśród amerykańskich firm wobec odnoszących
sukcesy chińskich konkurentów, którzy przejmują światowe
rynki telekomunikacyjne, niegdyś wyraźnie amerykański
przemysł. Jeden z amerykańskich ekspertów napisał: „Od
dawna uważano, że jesteśmy gospodarką numer jeden, a
Chiny po prostu dostarczają taniej siły roboczej. Ale teraz
jest jasne, że Chiny mają wiele do zaoferowania w zakresie
innowacji i polityki przemysłowej, a teraz Amerykanie się
boją. ”. I tak powinno być. Gdyby rynek telekomunikacyjny
był „wolny i otwarty” oraz „równe szanse”, jak twierdzą
Amerykanie, Huawei i ZTE przejęłyby już cały rynek
amerykański, a Cisco zostałoby zredukowane do montażu
konsol OEM dla Sony. W tym kontekście należy zauważyć,
że ambasador USA Gary Locke nie jest przyjacielem Chin.
Raporty twierdzą, że w listopadzie 2010 r., kiedy Locke był
sekretarzem handlu USA, wywierał silną presję na Sprint
Nextel, aby odrzucił wszelkie oferty Huawei z powodów
czysto politycznych.

To samo dotyczy ostatnich gorzkich argumentów USA o
chińskim eksporcie paneli słonecznych. W ciągu ostatnich 5
lat, dzięki ogromnym inwestycjom technologicznym, Chiny
stały się światowym liderem w produkcji paneli słonecznych
po coraz bardziej atrakcyjnych cenach. A w tym procesie
Stany Zjednoczone straciły przewagę, amerykańskie firmy
były nieefektywne i zawyżone, z przestarzałą technologią, a
cały amerykański przemysł fotowoltaiczny był praktycznie
chodzącym trupem. Tak więc amerykański panel ds. handlu
zatwierdził dochodzenie w sprawie zarzutów o „nieuczciwe
chińskie praktyki handlowe” w sektorze energii słonecznej,
stwierdzając, że amerykańscy producenci ponieśli szkody lub
są zagrożeni śmiertelną szkodą z powodu „niesprawiedliwie
niskich cen” importu z Chin. Należy zauważyć, że handel w
Chinach nie musi być w żadnym sensie nieuczciwy, aby
Chiny zostały ukarane cłami. Wystarczy, że Amerykanie nie
mogą konkurować, więc „wyrównują szanse”, nakładając cła
karne do 250% na miliardy dolarów produktów energii
słonecznej od ponad stu chińskich producentów i
eksporterów. Cel jest jasny: Amerykanie nie mogą
konkurować i złośliwie chcą zaszkodzić światowej dominacji
Chin w dziedzinie energii słonecznej poprzez (1) usunięcie
ich z rynku amerykańskiego oraz (2) próbę ograniczenia ich
r przychody, które pomogą zabić dalsze badania i rozwój. To
tylko jeden ze sposobów, w jaki USA starają się umocnić
swoją wiodącą pozycję w każdym sektorze zaawansowanych
technologii, odpierając potencjalną konkurencję z Chin. To
oczywiście zaszkodzi Chinom, ale nie pomoże Amerykanom
i znacznie zwiększy koszty instalacji paneli słonecznych. To
najgorszy protekcjonizm, zainicjowany przez największego
na świecie zwolennika „wolnego handlu”, co oznacza, że
„handel jest wolny tylko wtedy, gdy wygrywam”. Co gorsza,
Stany Zjednoczone zastraszyły UE i inne kraje zachodnie, by
zrobiły to samo. Cały przemysł fotowoltaiczny ryzykuje
załamanie się z powodu tej protekcjonistycznej głupoty, ale
Obama nalegał, aby Stany Zjednoczone „nie oddały Chinom
przemysłu słonecznego, wiatrowego czy bateryjnego”.

Ponieważ Chiny kontynuują swój rozwój gospodarczy i
konsekwentnie ulepszają swoje zdolności przemysłowe,
eksportują coraz bardziej zaawansowane technologie i
produkty o wyższej wartości dodanej na rynki światowe, co
oczywiście wpływa na udział w rynku tych wysokiej klasy

produktów z krajów zachodnich. Pomimo całej paplaniny i
narzekania ze strony amerykańskich firm na temat
dumpingu towarów w Chinach lub naruszania czyichś praw
własności intelektualnej lub angażowania się w nieokreślone
„oszustwo” w handlu, gorzka prawda jest taka, że firmy
amerykańskie po prostu uciekają się do nielegalnych i
nieuczciwych metod ochrony swojego udziału w rynku. ,
zwłaszcza że produkty high-tech generują znacznie większe
zyski niż produkty z niższej półki, takie jak odzież czy
obuwie, które początkowo produkowano w Chinach. Prawie
zawsze jest prawdą, że oskarżenia o nieuczciwy handel
przeciwko Chinom i podobnym krajom są oszczerczymi
zarzutami przeznaczonymi do publicznej konsumpcji w
kraju, aby odwrócić bieg opinii publicznej i zdobyć poparcie
dla jeszcze bardziej protekcjonistycznych środków, które
pomagają kilku amerykańskim firmom, a kosztują
amerykańskie konsumenci miliardy dolarów w wyższych
cenach. To jest prawdziwie korporacyjny dobrobyt na wielką
skalę, w którym jedynymi zwycięzcami jest kilku
przemysłowców.

Stany Zjednoczone zawsze próbowały rozszerzać swoje
wpływy eksterytorialne i dominację polityczną, używając
wymówki „bezpieczeństwa narodowego”, by włączyć się w
sprawy innych narodów, które nie budzą żadnych wyraźnych
obaw.
Coraz
bardziej
kłopotliwym
obszarem
są
międzynarodowe fuzje i przejęcia dwóch firm zagranicznych,
z których jedna może prowadzić niewielką działalność w
USA. Amerykanie utworzyli organ o nazwie Komitet ds.
Inwestycji Zagranicznych w USA (CFIUS), który ma badać
przejęcia zagranicznych aktywów amerykańskich, ale coraz
częściej wykorzystywali ten organ do ingerowania w
azjatyckie przejęcia (zwłaszcza chińskie) europejskich lub
innych firm, które mają amerykańskie aktywa. . W jednym
przypadku holenderska firma Philips zgodziła się sprzedać
swoją działalność w zakresie komponentów oświetleniowych
firmie chińskiej, ale Amerykanie wywarli ogromną presję
polityczną, aby zablokować sprzedaż, ponieważ Philips
prowadził pewne operacje badawczo-rozwojowe i duży
portfel patentów w firmie amerykańskiej, która Amerykanie
nie chcieli, aby Chiny uzyskały. Philips mógł prawdopodobnie
wycofać te operacje z USA, a następnie przystąpić do
sprzedaży, ale Amerykanie zagrozili odwetem na wiele

innych sposobów, w tym wykluczając produkty Philipsa z
rynku amerykańskiego. Zarówno Europejczycy, jak i
Chińczycy wyrażają silną niechęć wobec tej jawnie
politycznej ingerencji,
której jedynym celem jest
amerykańska determinacja w kontrolowaniu dostępu do
technologii przez inne kraje. Innymi słowy, Amerykanie
przejęli uprawnienia, by powiedzieć holenderskiej firmie, że
nie może sprzedawać technologii chińskiej firmie, pod groźbą
utraty dostępu do rynku amerykańskiego. Z drugiej strony
Amerykanie domagają się prawa do wjazdu do Chin i
kupowania czegokolwiek, operacyjna filozofia nagle zmienia
się na „otwarty rynek” i „wolny handel”, a chińskie obawy o
bezpieczeństwo
narodowe
są
odrzucane
jako
„komunistyczna propaganda”.

Pod koniec 2015 r. Stany Zjednoczone nałożyły cło
importowe w wysokości prawie 250% na chińską stal, z
powodu żałosnych powodów, że import stali z Chin „wydaje
się być nadmierny”. Prostym faktem było to, że Chiny mogły
produkować wysokiej jakości stal po znacznie niższych
cenach niż amerykańskie firmy, takie jak US Steel, które w
większości krwawiły czerwonym atramentem. US Steel
powiedział, że cła były „dobrym pierwszym krokiem” w
kierunku powstrzymania „tych szkodliwych, nielegalnych i
nieuczciwych praktyk”. Ale oczywiście nie było nielegalnych
ani nieuczciwych praktyk. Amerykanie są mistrzami w
ustalaniu cen handlu w kategoriach ewangelicznych i
pędzeniu na wysokim gruncie moralnym, ale prawdziwym
problemem jest kwestia wolnego handlu, w ramach którego
powinienem być w stanie sprzedawać swoje produkty za
dowolną
cenę.
Jeśli
źle
odczytałem
rynek
i
nadprodukowałem produkt, być może będę musiał sprzedać
go po kosztach, a nawet ze stratą, aby wyeliminować zapasy
i odzyskać tyle pieniędzy, ile tylko mogę. Ta praktyka jest
pojedynczym wydarzeniem, które nie jest ani drapieżne, ani
niemoralne, a te rabaty są zarówno tymczasowe, jak i zwykle
niewielkie, obniżki o około 10% lub 20% i stanowią
prawdziwą korzyść dla klientów, takich jak amerykański
przemysł motoryzacyjny, którzy również cierpią.

Przewaga kosztowa Chin w produkcji stali jest również w tym
samym stopniu, być może tylko 5% lub 10%, ale rząd

Stanów Zjednoczonych w żadnym wypadku nie próbuje
„wyrównać pola gry”, jak twierdzi, ale wyraźnie podejmuje
działania mające na celu okaleczenie, a nawet upadek
przemysłu konkurenta. Jak inaczej możemy zinterpretować
amerykańskie cła na chińską stal na poziomie 250%? Te
posunięcia mają na celu jedynie całkowite wyeliminowanie
zagranicznych produktów z rynku amerykańskiego, gdy
amerykańskie firmy nie mogą konkurować – a jest to w
większości przypadków. W rozmowie z The Wall Street
Journal Li Xinchuang, zastępca sekretarza generalnego
Chińskiego Stowarzyszenia Żelaza i Stali, powiedział, że
same Chiny nie są odpowiedzialne za nadwyżkę globalnej
podaży stali, a wyższe cła nałożone na ich eksport są
niesprawiedliwe.
„Nadmiar
mocy
produkcyjnych
w
przemyśle stalowym ma charakter globalny. To nie tylko
sytuacja w Chinach. Mamy zarówno dobrą jakość, jak i cenę.
Nie chodzi tylko o cenę. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy
eksportować, skoro możemy zaoferować dobrą jakość do
klientów." Amerykanie kierują się tym wzorcem w każdej
możliwej dziedzinie, próbując ograniczyć lub wyeliminować
konkurencję dla amerykańskich firm. Ale to wszystko są
tymczasowe środki, które będą wymagały niekończącego się
powtarzania, ponieważ firmy amerykańskie w większości
branż nie są konkurencyjne.

Stany Zjednoczone lubią oczerniać Chiny, przechwalając się
wszystkimi skargami, jakie złożyły do WTO przeciwko
Chinom za nieuczciwy handel. Jak zawsze amerykańskie
media donoszą tylko o oskarżeniu, a nie o werdykcie. W
jednym typowym przypadku WTO odrzuciła wszystkie 13
wniosków wysuniętych przez USA i uznała amerykańskie
środki antydumpingowe za niezgodne z prawem i
naruszające zasady WTO. W większości przypadków Stany
Zjednoczone po prostu nadużywają tego procesu, stosując
wątpliwe metodologie w swoich ustaleniach. Te uporczywe
praktyki amerykańskie są jedynie formą nękania i
agresywnego protekcjonizmu i nie mają związku z wolnym
handlem. Amerykanie każdego roku kwestionują miliardy
dolarów chińskiego importu, z których prawie wszystkie
kończą się niepowodzeniem.

Podobnie Stany Zjednoczone wielokrotnie składają trywialne
nonsensowne skargi do różnych organizacji handlowych, w
jednym przypadku oskarżając chiński rząd o niesprawiedliwe
dotowanie plantatorów bawełny. W tym przypadku dotacja
była niższa niż dozwolona przez WTO i dotyczyła jedynie
drobnych rolników produkujących na własne potrzeby w
odległych, słabo rozwiniętych regionach w celu ochrony ich
źródeł utrzymania, przy czym wielkość ta była nieznaczna w
stosunku do całkowitej produkcji i konsumpcji w Chinach.
Wiele
twierdzeń
wysuwanych
przez
przedstawicieli
handlowych USA było albo lekkomyślnie niepoprawnych,
albo celowo nieuczciwych. Nadal z bawełną Amerykanie
oskarżyli Chiny o znaczne subsydiowanie produkcji krajowej
w celu budowania rezerw, a następnie eksportowania ich po
niesprawiedliwie niskich cenach, absurdalne oskarżenie,
ponieważ import bawełny z Chin wzrósł ze 100 000 ton do
ponad 4 milionów ton w ciągu jednej dekady, dziś kupując
ponad połowę światowej produkcji i niczego nie eksportują.
A potem mamy drugą stronę płotu, gdzie Chiny przedstawiły
WTO
przypadki
dokumentujące
ciężkie
dotacje
amerykańskie na samochody i części samochodowe, które
poważnie zakłócały krajowy przemysł w Chinach, jeden z
wielu takich przypadków. Mniej więcej w tym samym czasie
w niepowiązanym przypadku Unia Europejska zwróciła się o
zgodę WTO na sankcje w wysokości ponad 12 miliardów
dolarów przeciwko USA nie tylko za dostarczanie Boeingowi
nielegalnych subsydiów, ale także za nieprzestrzeganie przez
Amerykanów
wcześniejszych
orzeczeń
w
sprawie
nielegalnych subsydiów przyznanych Boeing Aircraft .
Podczas gdy USA konsekwentnie angażują się w te
nielegalne działania protekcjonistyczne przeciwko innym
narodom, amerykańskie media publikują tylko informacje
krytyczne wobec praktyk handlowych innych krajów. Są
tutaj dwa ważne punkty. Jednym z nich jest to, że obywatele
USA nigdy nie są informowani o nielegalnych działaniach
handlowych ich własnego rządu, ponieważ informacje te są
bardzo skutecznie autocenzurowane przez media. Drugą jest
to, że rząd Stanów Zjednoczonych przez dziesięciolecia był
wielokrotnie karany za naruszenia handlu, nakazami
zaprzestania działalności oraz zwrotu wygórowanych ceł i
innych zebranych funduszy. Praktycznie w każdym
przypadku Amerykanie, przestrzegając swoich słynnych na
całym świecie rządów prawa, po prostu ignorują

międzynarodowe władze handlowe i kontynuują swoje
praktyki.

Świat byłby lepszym miejscem, gdyby Amerykanie posiadali
połowę doskonałości w produkcji i sprzedaży produktów,
które prezentują w produkcji i sprzedaży bezpodstawnych
twierdzeń o swojej wyższości moralnej. Przemysł stalowy i
aluminiowy w Stanach Zjednoczonych posiada archaiczne,
drogie zakłady i przez długi czas był generalnie
niekonkurencyjny. Z drugiej strony zakłady produkcyjne w
Chinach są nowe i wydajne, a krajowe firmy stalowe mogą
produkować taniej niż większość. Kiedy Amerykanie zalewali
świat tańszą (często dotowaną) stalą i aluminium,
uzasadniano to wydajnością, konkurencyjnością i ogólną
wyższością Ameryki, nie mówiąc już o „pozwoleniu rynkowi
decydować”. Ale kiedy Chiny lub jakikolwiek inny kraj mogą
produkować i sprzedawać równoważną jakość po niższych
kosztach, nastroje wolnorynkowe szybko znikają w
chmurach oskarżeń o oszustwa, dumping, subsydiowanie i
wszelkie inne przymiotniki, które okażą się dogodne.
Amerykanin i wydaje się, że zaczyna się od założenia, że cały
światowy rynek należy do nich. Jeśli Boeing przegra na
sprzedaży Airbusowi, Europejczycy musieli oszukać lub
przekupić urzędników linii lotniczych. Jeśli Chiny sprzedają
stal lub aluminium po niższej cenie, niż są w stanie to zrobić
firmy amerykańskie, mamy natychmiastowe oskarżenie, że
chińskie firmy sprzedają poniżej kosztów. Jak wspomniałem
powyżej, zdarzają się sytuacje, w których producenci w
każdym kraju będą próbowali rozładować nadmiar zapasów,
nawet ze stratą, aby odzyskać swój kapitał, ale takie okazje
są jednorazowym prezentem dla konsumentów, którzy
byliby całkowicie zadowoleni z zakupu wszystkich swoich
surowców poniżej rzeczywistych kosztów produkcji.

Nadal ze stalą Amerykanie oskarżali chińskie firmy o
„nadprodukcję” i zalewanie światowych rynków tanią stalą.
Pomijając fakt, że Amerykanie wielokrotnie robią to sami,
powinna to być jedna z definicji „wolnego rynku”: produkuję
tyle, ile mogę i staram się sprzedawać swoją produkcję,
gdzie tylko mogę. Wolumen to zyski. Wydaje się jednak, że
każdy naród wykazujący oznaki zbytniego sukcesu musi
zostać szybko pokonany, co prowadzi nas z powrotem do

naszych uporczywych skarg na WTO. W każdym razie
zachodnie firmy produkujące rudy żelaza, jako jeden z
przykładów, słyną ze znacznej nadprodukcji w czasach
niskich cen, a konkretnie po to, by wypchnąć z rynku
wszystkich marginalnych producentów, po czym kontrolują
rynek i mogą podnieść ceny do niewyobrażalnych poziomów.
. Nadal ze stalą i aluminium, w 2016 roku Amerykanie
zastraszali pół świata, próbując stworzyć pozory jednolitej
opinii, że Chiny ograniczają produkcję tych metali,
posuwając się nawet do zapłacenia 5000 osób w Europie za
udział w inscenizowanym protest przeciwko chińskiej
stali. (70) (71) Problem polegał po prostu na braku
konkurencyjności w produkcji metali w Ameryce, a co za tym
idzie, rosnącej utracie rynków i ilości. Argumentowano, że
świat nie potrzebuje tak dużych ilości i że Chiny powinny
zamknąć połowę swoich zakładów produkcyjnych, aby
uratować świat, ale to zawsze jest amerykański sposób;
Jestem chory, ale chcę, żebyś zażył lekarstwo. Wielu ludziom
nie przyszło do głowy, że to amerykańskim hutom i hutom
brakowało sprzedaży i być może Stany Zjednoczone powinny
zamknąć swoje nieefektywne, kosztowne zakłady „aby
ratować świat”. I po raz kolejny, kiedy amerykańskie firmy
zalewały świat tanim metalem i zmuszały inne narody do
ograniczania produkcji, nie było wtedy mowy o ratowaniu
świata. To jeszcze więcej przykładów hipokryzji, która zdaje
się przenikać wszystko, co amerykańskie; to w porządku,
jeśli to zrobię, ale źle, jeśli to zrobisz.

Tak samo było z przyjęciem Chin do WTO; Amerykanie przez
dziesięciolecia robili wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec
przyjęciu Chin, a potem, kiedy już nie mogli temu zapobiec,
przypisywali to sobie. Widzimy to ponownie w 2016 r., kiedy
Chiny ubiegają się o uznanie w Europie za gospodarkę
rynkową, co ułatwia i ułatwia handel między Chinami a
Europą. Po raz kolejny Amerykanie są tam, zastraszając
wszystkie europejskie rządy, aby głosowały przeciwko
przyjęciu Chin. Ich sukces, jeśli odniosą sukces, nie
przyniesie korzyści USA, ale zaszkodzi Chinom – taki jest
plan. Kraje europejskie oszacowały, że mogą łącznie stracić
około 60 000 miejsc pracy poprzez nadanie Chinom statusu
gospodarki rynkowej, ale z drugiej strony zyskałyby znacznie
więcej na zwiększonych chińskich inwestycjach w Europie.
Ale Amerykanie skłonili jedną ze swoich tak zwanych

organizacji
pozarządowych,
(kontrolowaną
przez
Amerykanów) Aegis Europe, aby uczciwie oszacowała, że
Europa straci co najmniej 3,5 miliona miejsc pracy! Nic z
tego nie ma żadnego związku z handlem; jest to po prostu
amerykańskie zastraszanie imperialne, przy jednoczesnym
napełnianiu amerykańskich mediów ogromnymi codziennymi
dawkami literatury nienawiści w celu uzyskania publicznego
poparcia od ignoranckiej opinii publicznej.

Pekin zbyt długo traktował amerykańskie firmy zbyt hojnie,
dając im preferencyjne traktowanie podatkowe, pozwalając
na hojną wycenę „knowhow” jako wkładu kapitałowego do
JV i wiele więcej. Czas wyrównać szanse. Chiński rząd
pozwala
setkom
zagranicznych
międzynarodowych
korporacji całkiem dobrze radzić sobie ze swoimi biznesami
w Chinach i praktycznie wszystkie z nich są bardzo
dochodowe. Nadszedł czas, by Zachód odwzajemnił się za
Chiny. Zasady otwartego rynku powinny mieć jednakowe
zastosowanie do wszystkich. Chińskie firmy nadal borykają
się z poważnymi barierami handlowymi i inwestycyjnymi,
chińscy eksporterzy stoją w obliczu gwałtownego wzrostu ceł
karnych i ceł na chińskie towary i usługi wprowadzone przez
kraje zachodnie, prawie zawsze za zachętą lub żądaniem ze
strony USA. Chiny, jako drugi co do wielkości importer na
świecie, przez 17 kolejnych lat borykały się z największymi
wyzwaniami handlowymi ze wszystkich krajów, przy czym
większość tarć handlowych między Chinami a Stanami
Zjednoczonymi ma raczej charakter polityczny niż handlowy.
Amerykanie najczęściej twierdzą, że „Bezpieczeństwo
narodowe” problem. Środki te służą przede wszystkim
realizacji amerykańskiego celu, jakim jest powstrzymanie
chińskich firm przed ekspansją za granicę. W większości są
to słabo zakamuflowane środki protekcjonistyczne, ale wiele
z nich jest poważnych. Stany Zjednoczone są wyjątkowe Jest
zaniepokojony postępami Chin we wszelkich dziedzinach
związanych z zaawansowaną technologią, głównie dlatego,
że Stany Zjednoczone zmilitaryzowały i uzbroiły ten poziom
wiedzy, i chcą uniemożliwić Chinom jakikolwiek postęp
militarny. Z tego powodu Kongres USA niedawno zatwierdził
ustawę zakazującą zarówno Urzędowi Nauki i Technologii,
jak i NASA koordynowania jakiejkolwiek wspólnej
działalności naukowej z Chinami. Jakby tego było mało,
Stany Zjednoczone wykluczyły Chiny z listy 164 krajów,

którym przyznały nowy wyjątek licencyjny,
„Strategicznym Zezwoleniem na Handel”.

zwany

Z tego powodu eksport do Chin nawet prostych
mikroprocesorów PC był zakazany przez wiele lat. Produkty
lub materiały nie muszą być przeznaczone do użytku
wojskowego w Chinach, Amerykanie po prostu chcą trzymać
Chiny w ciemnościach high-tech wszelkimi możliwymi
sposobami. Amerykańskie ograniczenia dotyczące eksportu
zaawansowanych technologii do Chin są „surowe i rozległe”
i zaostrzyły nierównowagę handlową między Chinami a USA.
Niszczą również stosunki handlowe Chin z innymi narodami,
ponieważ Departament Stanu USA wywiera znaczną presję
dyplomatyczną, a nawet militarną (lub groźby) na
Europejczyków i inne narody, aby poszły w ślady USA. Wiele
amerykańskich firm gorzko narzekało na utracone
możliwości biznesowe i udział w rynku w Chinach w wyniku
narzucenia przez rząd USA kontroli na ponad 2000 tak
zwanych „produktów high-tech” przeznaczonych na eksport
do Chin.

Co więcej, wiele chińskich firm, w tym Huawei, ZTE, Haier i
CNOOC, poniosło straty w swoich planach przejęć i fuzji za
granicą z powodu amerykańskich ograniczeń handlowych
opartych na tak zwanych roszczeniach dotyczących
„bezpieczeństwa narodowego” USA. Chińskie firmy uważają,
że kupowanie aktywów w USA lub sprzedawanie produktów
komunikacyjnych i innych zaawansowanych technologicznie
produktów w USA jest prawie niemożliwe, ponieważ rząd
regularnie powołuje się na „obawy bezpieczeństwa
narodowego” i zakazuje zakupów lub sprzedaży. Jakby
zakupy i sprzedaż nie wystarczały do zaspokojenia tej
zimnowojennej mentalności, Kongres USA rozważa obecnie
zaostrzenie przepisów dotyczących inwestycji chińskich firm
państwowych, twierdząc, że będą one stanowić zagrożenie
zarówno dla gospodarki, jak i bezpieczeństwa dla USA. I
oczywiście Stany Zjednoczone zablokowały inwestycje
Huawei
i
ZTE
pod
całkowicie
niepopartymi
i
nieudokumentowanymi
niejasnymi
oskarżeniami
o
szpiegostwo.

Huawei stracił ostatnio szansę na zakup amerykańskiej firmy
zajmującej się oprogramowaniem szerokopasmowym
(2Wire), ponieważ rząd USA po prostu nie chciał, aby
chińskie firmy kupowały coś amerykańskiego. Rząd USA
twierdził, że Huawei stanowi „zagrożenie bezpieczeństwa” i
zabił sprzedaż – mimo że firma zaoferowała więcej pieniędzy
niż inni konkurenci. Takich przypadków było wiele. CNOOC
chciał kupić Unocal Petroleum w USA, ale po raz kolejny
posiadanie przez Chiny niektórych szybów naftowych,
głównie w Azji, stanowiłoby „zagrożenie bezpieczeństwa”.
Była to słabo zakamuflowana decyzja o próbie ograniczenia
dostępu Chin do wystarczających dostaw ropy naftowej.
Chińska korporacja Tangshan Caofeidian Investment
Corporation została zmuszona do porzucenia wspólnego
przedsięwzięcia
z
amerykańskim
producentem
światłowodów, ponieważ „zagrażałoby to bezpieczeństwu
narodowemu USA”. Amerykańska firma AGD Maytag była na
sprzedaż i przyciągnęła ofertę Haiera, ale szybko została
zabita przez Stany Zjednoczone ze względu na
bezpieczeństwo, a amerykańska firma przelicytowała Haiera
o 20%, aby zapewnić, że firma „nie pojedzie do Chin”. . Mimo
to amerykańskie firmy – przy silnym politycznym wsparciu
rządu – żądają „prawa” do przyjazdu do Chin i kupowania
wszystkiego, ale Chinom nie wolno martwić się o własne
„ryzyko bezpieczeństwa”. Najwyraźniej coś musi się zmienić.

To niemal komiczny sposób, w jaki rząd USA i media
podnoszą nieistotne kwestie i młodzieńcze oskarżenia o
„nieprzestrzeganie przez Chiny zasad”. Jakie zasady? Chiny
szybko dowiadują się o tych mistrzach ekonomicznej
hipokryzji, która jest prawdziwą przyczyną narastającego
narzekania w zachodnich mediach. Kiedy inni zaczynają
wygrywać, na tej samej arenie i zgodnie z zasadami, które
wykorzystywali przez 300 lat, nagle zasady stają się
„niesprawiedliwe”. Ze wszystkich narodów na świecie Stany
Zjednoczone są najbardziej szalenie merkantylistyczne i
okrutnie drapieżne, wykorzystując każdy rodzaj nacisku
politycznego, gospodarczego, a nawet militarnego, aby
zmusić zasady każdej umowy do formy, która działa na ich
konkretną korzyść. Ale ilekroć jakikolwiek inny naród – a jest
wiele przykładów – zaczyna pokonywać Stany Zjednoczone
we własnej grze, grając według tych samych amerykańskich
zasad, zawsze to Amerykanie natychmiast zaczynają jęczeć,

że inni są „niesprawiedliwi”, o swoich lepszych konkurentach
”. nie gra zgodnie z zasadami” i krzyczy do każdego, kto
będzie słuchał, że wszystko, czego chcą, to „równe szanse”.
I oczywiście amerykańskie media wychwalają to jak głodny
pies i zwracają to masom, więc większość Amerykanów
wierzy, że Chiny naprawdę nie przestrzegają zasad. Ale to
zawsze Stany Zjednoczone łamią jakąkolwiek zasadę i
ignorują każde prawo, które okazuje się niewygodne.

Trzymaj swoje nieszczęsne odmowy w domu

Imigracja to mały, ale skoncentrowany obszar kolonizacji
gospodarczej, praktykowany przez kilka krajów zachodnich,
ale przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Ame Rica od
dłuższego czasu prowadziła drapieżną politykę imigracyjną,
której celem było odkurzenie i skoncentrowanie najlepszych
i najzdolniejszych ludzi – i gotówki – z krajów rozwijających
się,
programów
prezentowanych
w
hojnych
humanistycznych kategoriach, ale to naprawdę działa jak
kolejne narzędzie kolonizacji. Naukowcy i badacze grający
na krzesłach muzycznych wśród krajów zachodnich mogą nie
przynosić żadnych korzyści ani strat netto dla żadnego kraju,
ale rozkładanie czerwonego dywanu przed błyskotliwymi i
bogatymi w krajach rozwijających się nie jest ani
przypadkowe, ani dobroczynne i pociąga za sobą wielkie
straty dla tych narodów ponieważ najmniej stać ich na ten
odpływ.

Może być prawdą, że wielu z tych migrantów miałoby
niewielkie możliwości kontynuowania badań lub innej pracy
w swoich krajach ojczystych, ale ten fakt służy jedynie jako
iluzja maskująca szerszą rzeczywistość. Ta emigracja na
zawsze usuwa potencjalny wkład tych ludzi w rozwój
krajowy, jakkolwiek niewielki by on nie był, i trwale przenosi
ten wkład do Stanów Zjednoczonych, tym samym
zwiększając – i służąc utrzymaniu – dysproporcji dochodów
między bogatymi i biednymi narodami. W rzeczywistości,
chociaż może być prawdą, że ci emigranci niewiele
osiągnęliby w kraju, równie prawdą jest, że bez nich Stany
Zjednoczone również niewiele by osiągnęli, a dysproporcja
ekonomiczna nie zwiększyłaby się. Może być prawdą, że

wielu emigrantów do USA odczuwa wdzięczność za
możliwość rozwoju kariery, ale to z punktu widzenia
amerykańskiego indywidualizmu, który ignoruje większe
straty społeczne.

Napis na Statui Wolności w Nowym Jorku: „Daj mi swojego
zmęczonego, biednego, skulonego tłumu pragnącego
swobodnie oddychać, nędznego odpadu twego tętniącego
życiem brzegu” to po prostu bzdury o dobrym samopoczuciu
dla kart okolicznościowych Hallmark. Jeśli kiedykolwiek
zawierała w sobie prawdę, to było to dawno temu. Nie ma
dziś „nędznych śmieci” docierających do wybrzeży Ameryki i
nie było ich od dawna. W dzisiejszych czasach mile widziani
są tylko bogaci i uzdolnieni. Amerykanom wyprano mózgi,
aby uwierzyli, że ich kraj jest najbogatszy, ponieważ są
najlepsi i najbystrzejsi, ale to nigdy nie było prawdą. Przez
tysiąclecia Chiny były światowym liderem w wynalazkach,
odkryciach i innowacjach, a ostatnio kraje takie jak Niemcy
i Japonia konsekwentnie przewyższały USA w prawie każdej
dziedzinie, z wyjątkiem broni wojennej i oszukańczej
bankowości.

Istnieje inna kategoria imigracji, która wniosła znaczący
wkład w bogactwo i rozwój Stanów Zjednoczonych i to
właśnie niektórzy nazywają „wielkim exodusem naukowym
podczas II wojny światowej i po niej. Ale ten wielki exodus
nie był całkowicie zgodny z mit stworzony dla łatwowiernej
amerykańskiej opinii publicznej. To prawda, że niektórzy
żydowscy naukowcy wyjechali z Europy do USA podczas
wojny, ale główny efekt nastąpił później. Po wojnie rząd USA
przeszczepił co najmniej 10 000 niemieckich naukowców i
bardzo dużą liczbę japońskich do USA, ale praktycznie w
każdym przypadku byli to zbrodniarze wojenni, którzy
uciekali przed pewnym ściganiem i prawdopodobnie śmiercią
za
swoje
zbrodnie.Większość
Niemców
była
zbyt
prominentna, aby zostać umieszczonym w społeczeństwie
amerykańskim i ukrywali się w amerykańskiej armii, gdzie
przyciągali mniej uwagi publicznej , aby uwolnić się, gdy
wspomnienia zanikły. To samo dotyczyło Japończyków.
Jednym z najbardziej znanych był Werner von Braun, który
stworzył amerykańską technologię rakietową i kosmiczną,
ale było o wiele więcej ze swoimi umiejętnościami w

sprawach wojskowych, w obscenicznych eksperymentach na
ludziach, w torturach i wielu innych, wszyscy byli cennymi
imigrantami dla amerykańskiej machiny wojskowej. Suma
ich „wkładu” w amerykańskie społeczeństwo i światowe
niepokoje można tylko zgadywać.

Kontrola i bogactwo poprzez kartele

Jest wiele obszarów, w których Stany Zjednoczone
wykorzystywały swój komercyjny zasięg poprzez politykę
protekcjonistyczną i monopolistyczną, mającą na celu
zapełnienie amerykańskich kont bankowych, jednocześnie
osuszając świat. Jednym z wybitnych przykładów są kartele
towarowe, z których Stany Zjednoczone zawsze były znane,
z dużymi amerykańskimi firmami kontrolującymi i
manipulującymi rynkami takimi jak ropa naftowa. W 1952
roku komisja senacka Stanów Zjednoczonych opublikowała
raport na temat kartelu naftowego, z którego wynika, że
siedem firm kontroluje 85% światowych rezerw ropy
naftowej. Kontrolowali wszystkie główne rafinerie i rurociągi,
ustalali światowe ceny ropy i dzielili między siebie światowy
rynek. Pięć z tych firm było amerykańskich, pozostałe dwie
to ich europejscy kuzyni. Wszyscy pracowali w ciemności,
aby wyeliminować konkurentów i utrzymać kontrolę nad
światowymi dostawami ropy naftowej, dystrybuując i dzieląc
obszary produkcyjne oraz ustalając koszty transportu i ceny
sprzedaży, aby zdominować świat poprzez kontrolowanie
jego ropy. Nawet dzisiaj widzimy tankowce z pełnym
ładunkiem zakotwiczone w studni na morzu, czasami
miesiącami, czekające na najbardziej opłacalny czas
dostawy.

Epilog

Tomy
te
dostarczają
jedynie
wglądu,
krótkiego
podsumowania, postaw i działań rządu USA, które przez
wieki były ukierunkowane na tworzenie i utrzymywanie
bogactwa narodowego, które Amerykanie ogólnie przypisują
ich „demokracji” i amerykańskiej pomysłowości, i służą
jedynie do otwarcia okna na niektóre źródła tego bogactwa.

Ale nawet z tego krótkiego wstępu powinno być więcej niż
oczywiste, że Ameryka nie jest bogata ani z powodu
wolności, ani demokracji, ale z potężnego wojskowego,
drapieżnego kapitalizmu „prawa dżungli”, zdrowego
zastrzyku białej supremacji i niektórych przypadków
historia. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich
imperiów, Ameryka jest dziś bogata, ponieważ przez setki lat
kopiowała,
okradała,
prześladowała,
szpiegowała,
zastraszała, najeżdżała, kolonizowała i plądrowała słabsze
narody.

Ameryka nie jest ani tak innowacyjna, ani kreatywna, jak
sugeruje popularna narracja, i powinno być więcej niż
oczywiste, że twierdzenia o chęci „fair play” lub „równych
szans” są dla mas po prostu szowinizmem i reprezentują
raczej wysoki poziom hipokryzji. Kiedy zdejmujemy warstwy
i zaglądamy za mury propagandy, znajdujemy niewiele
dowodów na to, że Stany Zjednoczone zachowują się na
arenie międzynarodowej z jakimkolwiek poczuciem honoru,
a nawet sprawiedliwości. Niewiele jest w amerykańskim
postępowaniu sprawiedliwym lub moralnym, a już na pewno
nic przyzwoitego. Gdybym był Amerykaninem, byłbym
zniechęcony i zawstydzony, nie znajdując w powyższym
niczego, co mogłoby wywołać dumę z mojego narodu. To
rzeczywiście niemądra i naiwna duma, niemal żałosna, że
tak wielu Amerykanów czerpie patriotyczny blask ze swojego
marginalnego członkostwa w tym, co w rzeczywistości jest
ogromnym i beztroskim przedsięwzięciem przestępczym,
które trzyma nawet ich w pogardzie.

Obszary, które omówiliśmy w tej książce, dotyczą przede
wszystkim działań i postaw samego rządu USA. Jest o wiele
więcej w tym obrazie amerykańskiego bogactwa związanego
z działaniami amerykańskich międzynarodowych korporacji,
które są zbyt rozległe, by się nimi zająć. W kolejnym tomie
przyjrzymy
się
postawom,
działaniom
i
skutkom
amerykańskiej religii drapieżnego kapitalizmu, która dąży do
kupowania i zabijania głównych marek w każdym innym
kraju, właśnie po to, by wyeliminować konkurencję dla
amerykańskich firm.

Zauważyłem na początku tego tomu, że bogactwo narodowe
i osobiste niekoniecznie się pokrywają, że niektóre części
narodu mogą być niezwykle bogate, podczas gdy większość
jest zubożona. Wiele, a nawet większość omówionych
powyżej wydarzeń nie służyło wzbogaceniu „Ameryki” jako
narodu, lecz stanowiło formę grabieży, która zapełniła tylko
kilka kieszeni. Jednym z nich były kolonizacje biednych
narodów. Innym jest niewolnictwo.

Na koniec należy zauważyć, że bardzo wiele działań
związanych z gromadzeniem bogactwa lub ułatwiających je
nie zostało podjętych przez rząd USA jako taki, ale przez
tych, którzy kontrolują rząd USA z cienia, z których
najbardziej oczywistym jest Amerykańska Rezerwa
Federalna, która nie jest amerykańska, ale jest własnością
prywatną Rotszylda, Warburga i kilku innych europejskich
bankierów żydowskich. Wiele działań lub wydarzeń
wymienionych w tym rozdziale należało do właścicieli FED iw
większości przyniosło im korzyści. Większość konfiskat
wojennych, japońska złota lilia, ustawy o kupnie srebra i
złota, manipulacje walutowe, utworzenie MFW i Banku
Światowego – wszystko to pasuje do tej kategorii. Jak
zobaczymy, jest ich znacznie więcej.
*
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US duties on Canada lumber
Amerykańskie cła na kanadyjską tarcicę
(59)
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2021/05/statement-by-minister-ng-on-uspreliminary-duty-rates-on-canadian-softwoodlumber.html#:~:text=%E2%80%9CU.S.%20duties%20on
%20Canadian%20softwood%20lumber%20products%20ar
e,and%20hinder%20economic%20recovery%20from%20th
e%20COVID-19%20pandemic .

(60)
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/softwo
od-lumber-dispute
(61)
https://pennstatelaw.psu.edu/_file/aglaw/Lumber_Trade.p
df
(62)
https://www.canada.ca/en/globalaffairs/news/2017/11/statement_by_canadaonusdutiesonc
anadiansoftwoodlumber.html
(63)
39708779

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

XpressWest high-speed train canceled
Odwołanie pociągu dużych prędkości XpressWest
(64)
https://www.reuters.com/article/us-usa-railxpresswest-idUSKCN0YV05R
(65)
https://www.railwaytechnology.com/news/newsxpresswest-terminates-highspeed-rail-jv-with-china-railway-4921818
(66) https://www.youtube.com/watch?v=OE5PK6iCqns
(67)
https://www.pressreader.com/usa/the-washingtonpost/20121011/281496453514238
(68)
https://www.benton.org/headlines/huawei%E2%80%99sus-competitors-among-those-pushing-scrutiny-chinesetech-firm
(69)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/16/
huawei-trade-global-supremacy-us-uk-china-liberalcapitalism
The US government paid 5,000 people in Europe to
participate in a staged protest against Chinese steel.
Rząd USA zapłacił 5 000 osób w Europie za udział w
zainscenizowanym proteście przeciwko chińskiej stali.
(70)
https://www.latimes.com/business/la-fi-crowdsextortion-20181021-story.html

(71)
https://www.reddit.com/r/europe/comments/nt319x/protes
t_against_chinese_university_today_in/
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