ECONOMIE

”Asasini economici”, soldaþi imperiului global?
Aºa cum existã ucigaºi plãtiþi pentru a elimina persoane incomode, existã ºi ucigaºi de
naþiuni. Se numesc ”asasini economici”. Ei acþioneazã din umbrã pe frontul rãzboiului
economic, pentru ca unele state, cu toate resursele lor, sã devinã vasale Noii Ordini
Mondiale.Dirijeazã sever politica ºi economia þãrilor cãtre o globalizare despoticã,
beneficã celor care au foarte mulþi bani ºi corporaþiilor mastodont. John Perkins este un
fost ,,asasin economic” care timp de zece ani ºi-a pus puterea de convingere ºi competenþele de economist în slujba “imperiului mondial”, aºa cum mãrturiseºte în cartea
sa ”Confesiunile unui asasin economic”. Motto-ul acestei lucrãri este: ” Ceea ce noi,
asasinii economici, facem cel mai bine este sã clãdim imperiul global.” Misiunea unei
astfel de persoane era de a ruina þãrile lumii a treia pentru a asigura interesele marilor
corporaþii americane. Regretând tot ceea ce a fãcut, Perkins a pornit o campanie pentru a determina corporaþiile sã dea dovadã de mai multã responsabilitate economicã ºi
socialã, aºa cum o demonstreazã ºi cea de a doua carte a sa, “Istoria secretã a imperiului american”. De altfel, leit-motivul primului sãu volum este: “Sã cerem corporaþiilor
sã facã lumea mai bunã”. Activitatea “asasinilor economici”este descrisã de John
Perkins astfel: “Dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial, noi, asasinii economici am reuºit
sã creãm primul imperiu cu adevãrat mondial. Am realizat acest lucru fãrã armatã, am
folosit doar abil pârghiile economice. Cel mai des alegem o þarã din lumea a treia ale
cãrei resurse, cum este de exemplu petrolul, sunt râvnite de societãþile pentru care
lucrãm. Convenim apoi asupra unui împrumut foarte mare, împrumut acordat de Banca
Mondialã sau de una dintre organizaþiile surori ale acesteia, dar respectivele state nu
ajung niciodatã sã vadã banii. Din contrã, ei sunt vãrsaþi în contul unor societãþi americane care construiesc reþele electrice, parcuri industriale, porturi, drumuri etc. Doar
câþiva, cei foarte bogaþi profitã, iar întreaga þarã suportã datoria uriaºã, mai întotdeauna imposibil de rambursat ºi din cauza dobânzilor percepute”. John Perkins este absolvent al Universitãþii din Boston ºi a fost recrutat de Agenþia de Securitate Naþionalã
(NSA), cel mai secret organism de spionaj din SUA, care susþine cã lucreazã în codarea
ºi decodarea mesajelor, dar în realitate ascultã convorbirile telefonice. Acest fapt a fost
divulgat recent. Autorul celor douã cãrþi descrie pe larg misiunile la care a participat:
schimbarea ºahului Iranului, afacerile cu petrol ale SUA în Ecuador, Venezuela ºi þãrile
arabe, rãzboiul din Irak, monopolul american asupra canalului Panama, subminarea
economiei a numeroase þãri prin împrumuturi externe cât mai mari ºi mai dificil de rambursat, etc. “Mercenarii sau ”asasinii economici” sunt profesioniºti extrem de bine plãtiþi,
care escrocheazã þãri din întreaga lume pentru sume ajungând la trilioane de dolari. Ei
direcþioneazã bani de la Banca Mondialã, de la Agenþia SUA pentru Dezvoltare
Internaþionalã (USAID), precum ºi de la alte organizaþii de „ajutorare” strãine cãtre seifurile corporaþiilor gigant ºi buzunarele acelor câtorva familii de oameni excesiv de
bogaþi, care controleazã resursele naturale ale planetei. Mijloacele de care uzeazã
”asasinii economici” în acest scop : rapoarte financiare frauduloase, alegeri trucate,
mitã, ºantaj, sex, ajungându-se pânã la crimã. Jocul lor dateazã de când dateazã ºi
imperiul, cãpãtând însã noi ºi terifiante dimensiuni în actuala perioadã a globalizãrii”,
mai spune Perkins. În efect, alimenteazã un imperiu în care beneficiarii sunt doar elita
din vârful piramidei. Într-un interviu la un post tv, la întrebarea ”Pentru cine lucraþi de fapt
? ”- rãspunsul a fost ºocant:”Pentru bãnci. Banii sunt creaþi în bancã ºi invariabil ajung
înapoi la bancã. Ei sunt adevãraþii stãpâni, împreunã cu corporaþiile ºi guvernele pe care
le sprijinã”. Perkins susþine cã lumea nu percepe încã realitatea aºa cum este, iar bãncile în colaborare cu guverne ºi corporaþii continuã sã-ºi perfecþioneze ºi sã-ºi extindã
tacticile de luptã economicã. De aceea ºi-au creat ºi baze de acþiune, cum ar fi Banca
Mondialã, Fondul Monetar Internaþional, inventând ºi un nou tip de soldat: ”asasinul
economic”. ”Dacã un asasin economic dobândeºte un succes deplin, atunci împrumuturile ºi dobânzile sunt atât de mari încât, dupã câþiva ani, debitorul ajunge în imposibilitatea de a le mai plãti. În astfel de cazuri, întocmai cum procedeazã Mafia, ne revendicãm partea care ni se datoreazã, ceea ce înseamnã una sau mai multe din urmãtoarele pretenþii: control asupra voturilor din ONU, instalarea de baze militare sau accesul la resurse preþioase, cum ar fi petrolul sau alte resurse”, povesteºte Perkins. De altfel, ºi preºedintele american John Adams (1735-1826) susþinea cã ”Sunt douã metode
de a cuceri ºi de a înrobi o naþiune. Una este prin sabie. A doua, prin îndatorare”.
Simþind acest pericol, în timpul rãzboiului civil american, preºedintele Lincoln a decis sã
evite împrumuturile cu dobânda mare oferite de bãncile europene ºi a decis sã facã
ceea ce au susþinut fondatorii þãrii; sã creeze o monedã independentã ºi inerent lipsitã
de datorii, botezatã “Greenback”.
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