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A 
mikor a Goldman Sachs volt 

igazgatója és az Európai Központi 
Bank (EKB) jelenlegi elnöke be-
jelentette, hogy évente 720 mil-
liárd eurót fog nyomtatni nehe-
zen értékesíthető követelések fel-
vásárlására a politika vonzáskö-
rében található nagy bankoktól, 
akkor az euró elkezdett csökken-
ni és az értékpapírok árfolyama 
valamint a svájci frank pedig az 
égbe szökkent. Úgy mint az Egye-
sült Államokban, a pénzkínálat 
bővítése („quantitative easing“) 
csakis arra szolgál, hogy a már 
gazdagok tovább gyarapíthassák 
vagyonukat. Nincs is más célja.

A jómódú pénzintézetek, me-
lyek olcsón felvásárolták a prob-
lémás görög, olasz, portugál és  
spanyol államkötvényeket, most 
el fogják adni ezeket az EKB-nak 
magas áron. Miközben a legtöbb 
európai országban sokan a gaz-
dasági válság okozta munkanél-
küliségtől és a rájuk kényszerí-
tett megszorításoktól szenved-
nek, akközben az értékpapírok 
árfolyama erősen nő, mert a ha-
vonta frissen nyomtatott 60 mil-
liárd euro értékű bankjegyért az 
elvárások értelmében részvényt 
fognak vásárolni. A nagy meny-
nyiségű friss pénz az értékpapí-
rok árfolyamát táplálja.

Hova máshova folyhatna a 
pénz? Egy részét svájci frank-
ba fektetik majd be vagy pedig 
aranyba, ameddig még lehet ara-
nyat kapni, de az EKB főleg azzal 
a céllal működteti a pénznyomta-
tó gépet, hogy megerősítse a rész-
vénnyel rendelkező felsőbb egy 
százalék jólétét. Az USA Köz-
ponti Bankja és az EKB vissza-
lökte a Nyugatot azokba az idők-
be, amikor néhány arisztokrata 
birtokában volt minden.

Az értékpapírpiacot mestersé-
gesen felfújták a központi bankok 
által kreált pénzzel. Ha hagyo-
mányosan gondolkodunk, akkor 
jelen pillanatban a részvény bir-
toklásának semmi értelme sincs 
és az okos befektetőknek kerül-
niük kell ezeket.

Nincs visszaút; mivel a köz-
ponti bankokat gazdagok veze-
tik a gazdagok érdekei szerint, 
az elmúlt hat év logikus érvelése 
hibának bizonyult. Bebizonyoso-

dott, hogy a korrupció meghatá-
rozhatatlan időre uralkodni tud 
az alapelvekek felett.

Ahogy a „Liberális kapitaliz-
mus kudarca“ című könyvemben 
már rámutattam arra, legelőször 
a Goldman Sachs vezette félre 
befektetőit, hogy túl nagy meny-
nyiségű pénzt kölcsönözzenek a 
görög kormánynak. Ezek után a 
Goldman Sachs volt menedzse-
rei vették át Görögország gazda-
sági irányítását és kényszerítették 
takarékosságra a görög lakossá-
got annak érdekében, hogy meg-
védjék a külföldi befektetőket a 
veszteségektől.

Ezzel új gyakorlatot vezettek 
be Európában, melyet az IMF 
könyörtelen módon már Latin-
Amerikában és a Harmadik Vi-
lág adós országainak esetében is 
alkalmzatott. Ez  úgy működik, 
hogy ha külföldi hitelezők téve-
sen túl nagy mennyiségű pénzt 
kölcsönöznek idegen kormányok-
nak, a bankok a szegény lakosság 
kirablásával próbálják korrigálni 
tévedésüket. Megrövidítik a nyug-
díjakat, a szociális juttatásokat, 
leépítik a közalkalmazottak ál-
lományát, eladják az értékes for-
rásokat fillérekért külföldieknek 
és a kormányt arra kényszerítik, 
hogy támogassa az USA külföl-
di polittikáját. John Perkins „Egy 
gazdasági bérgyilkos hitvallása“  
(Confession of an Economic Hit 
Man) c. könyvében tökéletesen 
leírja ezt a folyamatot. Ha még 
nem olvasta Perkins könyvét, ak-

kor semmi fogalma sincs az Egye-
sült Államok korrupt és erkölcs-
telen mivoltáról. Perkins tényle-
gesen rámutat arra, hogy a nem-
zetközi téren zajló eladósítás az 
országok kifosztogatásának cél-
jából történik.  

Ez az, amit a Goldman Sachs 
Görögországgal tett – akarva, aka-
ratlanul?

Eltelt egy kis idő, mire a gö-
rögök ezt észrevették. Nyilván-
valóan a népességnek csak 36,5 
%-a tért észhez a növekvő sze-
génység, a munkanélküliség és 
az öngyilkossági arány láttán. A 
választó polgároknak több mint 
egyharmada elegendő volt ahhoz, 
hogy Syriza kerüljön hatalomra 
a nemrég megtartott választáso-
kon kidobva a korrupt Új Demok-
rácia pártot, amely kiárúsította a 
görög lakosságot a külfödi ban-
koknak. Ennek ellenére a görö-
gök 27,7 %-a, ha pontosak a vá-
lasztási eredmények, azt a pártot 
választotta, ami a görög népet ki-
szolgáltatta a bansztereknek. Még 
Gögögországban is, ott, ahol az 
emberek az utcára szoktak vo-
nulni, a népesség meglehetősen 
magas százalékának már annyi-
ra kimosták az agyát, hogy saját 
érdekeik ellen szavaztak. 

Mit tud tenni Syriza? Majd kide-
rül, hogy mit, de lehet, hogy sem-
mit. Ha pártja 55, vagy 65, vagy 
75%-ot kapott volna, akkor lenne 
esélye. De a 36,5%-os szavazati 
eredmény nem utal egységes or-
szágra, ami tisztában lenne súlyos 

helyzetével és azzal, hogy jelen-
leg bankszterek fosztogatják ki az 
országot. A választási eredmény 
azt mutatja, hogy a görögök nagy 
százaléka támogatja Görögország 
idegenek által történő kirablását.

Ráadásul Syriza ellenfelei ne-
hézsúlyúak: a német és holland 
bankok, melyek a hiteleket adták 
Görögországnak és melyek saját 
kormányaik támogatását élvezik, 
az Európai Unió, ami arra hasz-
nálja fel önrendelkező államok 
adósságválságát, hogy lerombolja 
tagállamainak szuverinitását, Wa-
shington, ami az EU önállóságát 
támogatja, nem pedig az egyes 
országokét, mivel sokkal egysze-
rűbb egy kormányt kontrollálni, 
mint néhány tucatot. 

A nyugati prostituált sajtó már 
figyelmeztette is Syrizát, ne ve-
szélyeztesse országa tagságát az 
euróövezetben a megszorításos 
modelltől való eltéréssel, melyet 
külföld kényszerít rá a görög ál-
lampolgárokra az Új Demokrácia 
párt bűnrészességével.

Bár az euróövezetből történő 
kilépésnek nincs hivatalos jogi 
eszköze, mégis kizárással fenyege-
tik Görögországot. Görögország-
nak örülnie kellene, ha kidobnák.  

Az lenne a legjobb Görögor-
szágnak, ha kilépne ez EU-ból és 
az eurózónából. Egy ország saját 
valutája nélkül nem önálló. Csak 
egy másik hatalom vazallusa. Az 
az állam, aminek nincs nemzeti 
valutája nem tudja kielégíteni sa-
ját szükségleteit. Annak ellenére, 
hogy Nagybritannia az EU tagja, 
megtartotta saját fizető eszközét 
és így az EKB nem tudja ellen-
őrizni. Ha egy országnak nincs 
saját pénze, akkor nincs semmi 
hatalma sem. A jogalany fogal-
ma nem érvényes rá. 

Ha az USA-nak nem lenne saját 
dollára, semmiféle szerepet sem 
tudna játszani a világ színpadán.

Az EU és az euró nem más, mint 
csalás és szemfényvesztés. Az or-
szágok elveszítették önállóságu-
kat. Csak ennyit a nyugati „ön-
rendelkezésről“, „békéről“, „de-
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mokráciáról“; csupán közhelyek 
tartalom nélkül. Az egész Nyu-
gat arról szól, hogy az a bizonyos 
Egy Százalék, ami a kormányo-
kat kontrollálja, kizsákmányol-
ja a népet. 

Amerikában a kizsákmányolás 
nem eladósodás útján történik, mi-
vel az amerikai dollár tartalék va-
luta és az USA annyi pénzt nyom-
tat, amennyire csak szüksége van 
számlái kifizetéséhez és adósságai 
kiegyenlítéséhez. Amerikában a 
munkavállalók kifosztása számos 
munkakör külföldre történő  át-
helyezésével már meg is történt. 

Ameriakai vállalatok vagy ma-
guktól, vagy pedig a Wall Street 
segítségével rájöttek, hogy ha nem 
akarják, hogy felvásárolják őket, 
akkor át kell helyezni vállalko-
zásuk termelését külföldre, így 
megsokszorozhatják profitjukat 
is. Alacsonyabb termelési költsé-
gekkel magasabb profitra tehetnek 
szert, a részvények ára is megug-
rik, a menedzserek óriási prémi-
umot kapnak „teljesítményükért“ 
és a részvényesek tőkéje gyarapo-
dik. A külfödön történő termelés 
nagymértékben megnövelte a jö-
vedelmi és vagyoni különbségek 
egyenlőtlenségét az Egyesült Ál-
lamokban. 

A korábban jól megfizetett 
szakmunkások, akik elveszítet-
ték munkájukat, ha sikerült is ta-
lálniuk más kereseti lehetőséget, 
részidőben dolgoznak most mini-
málbérért a Walmart ill. a Home 
Depot üzletláncánál.

Olyan közgazdászok, ha egy-
általán jogosultak erre a megne-
vezésre, mint Michael Porter és 
Matthew Slaughter azt ígérték az 
amerikaiaknak, hogy a fiktív „Új 
Gazdaság“ jobb állásokat fog ge-
nerálni magasabb bérekkel, azon 
kívül tiszábbakat, mert a vállala-
tok szerencsére külföldre helyezik 
majd azokat a munkákat, amivel 
az amerikaiak „bepiszkíthatnák 
körmüket“. 

Évekkel később, úgy mint már 
előre megmondtam, az „Új Gaz-
daság“ nem hozott létre semmi-
féle új munkakört. Ehelyett erő-
sen lecsökkent a foglalkoztatási 
arány, mivel a munkanélküliek 
nem találnak munkát. Azok a ke-
reseti lehetőségek, amiket a gyári 
munka helyett találnak, első sor-
ban házi szolgáltatásokra kiterje-
dő részmunkaidős állások. 

2 vagy 3 ilyen 
munka kell ahhoz, hogy megél-
hessen valaki ebből. Ezekhez a 
részmunkaidős állásokhoz nem 
jár semmiféle egészségügyi, sem 
pedig nyugdíjboztosítási juttatás.

Annak ellenére, hogy az egy-
kor nagy port felkavaró tételem 
teljesen bebizonyosodott, a mun-
kavállalók kirablóinak és a szak-
szervezetek lerombolóinka ugyan-
azok a megvásárolt szószólói most 
mégis az állítják, hogy a külföld-
re helyezett munkahelyek megint 
haza fognak kerülni. Semmiféle 
bizonyítékuk sincs erre. 

A propaganda szerint most elér-
keztünk a „visszahelyezések“ ide-
jére. Sőt egyikük még azt is állítja, 
hogy a „visszahelyezések“ száma 
az elmúlt négy évben 1,775%-kal, 
tehát 18 szorosával növekedett. 

A munkahelyek „hazai földre 
történő visszahelyezésének“ nincs 
egyáltalán semmi nyoma a mun-
kaügyi minisztérium havi munka-
bér statisztikáiban.

A „munkahelyek hazai földre 
történő visszahelyezése“ nem más 
mint propaganda: csak nehogy 
valaki rájöjjön arra, hogy a „sza-
badkereskedelmi“ egyezmények 
és a munkahelyek külföldre tör-
ténő áthelyezése nem tesz jót sem 
az amerikai gazdaságnak sem pe-
dig a munkaerő piacnak, csakis a 
szupergazdagoknak. 

Úgy mint minden nép a 
tröténelemben, az amerikaiak 
jobbágysorba jutottak, rabszol-
gákká váltak, mivel az ostobák 
elhiszik azokat a hazugságokat, 
amivel etetik őket. Ülnek a tévé 
előtt és nézik a Fox News-t, a 
CNN-t vagy valami mást. Olvas-
sák a New York Times-t. Ha tud-
ni szeretné, milyen mértékben 
informálta már félre az úgy ne-
vezett sajtó az amerikai népes-
séget, akkor olvassa el Howard 
Zinn A People’s History of the 
United States (Az Egyesült Álla-
mok népének történelme) c. mű-
vét valamint Oliver Stone és Pe-
ter Kuznick The Untold History 
of the United States (Az Egye-
sült Államok eltitkolt történel-
me) c. könyvét.

A sajtó a kormányt és azo-
kat a magán érdekeket szolgálja 
ki, amik csak profitálnak a kor-
mány és az agymosott nyilvános-
ság kontrolljából. Le kell támad-
nunk Afganisztánt, mert az a cso-

port, ami küzd az ország politikai 
kontrolljáért, Osama bin Ladent 
védi, akit az USA minden bizo-
nyíték nelkül azzal vádol, hogy 
ő felel a 2001. szeptember 11-én 
történt hatalmas merényletért. Le 
kell támadnunk Irakot, mert Szad-
dam Husszeinnek „tömeggyilkos 
fegyverei“ vannak, egészen biztos, 
annak ellenére, hogy a fegyver-el-
lenőrök semmi ilyesmit nem talál-
tak. Meg kell buktatnunk Gaddafit 
egy rakás hazugság miatt, amit 
jobb, ha el is felejtünk. Meg kell 
döntenünk Assad-ot, mert kémi-
ai fegyvereket vetett be, akkor is, 
ha az ellenkezőjét bizonyították 
be. Oroszország okozta Ukrajna 
problémáját, nem pedig az USA 
államcsínnyel megbuktatva a de-
mokratikus úton választott kor-
mányt, hanem mert Oroszország 
elismerte Krím szavazatát, mely 
szerint az ott élő népesség 97,6% 
vissza akar kerülni Oroszország-
hoz, ahova a terület több száz éven 
keresztül tartozott, mielőtt egy 
ukrán származású szovjet elnök, 
Kruscsov szovjet időkben odacsa-
tolta volna a Krímet Ukrajnához. 

Háború, háború, háború – ez 
az, amit Washington akar. Ettől 
gazdagodik a fegyverkezési és 
bitzonsági szektor, az USA bruttó 
nemzeti termékének legnagyobb 
komponense és az USA választá-
si kampányainak legnagyobb tá-
mogatója a Wall Street-tel és az 
Izrael-lobbival egyetemben.

Mindekit, legyen az magánsze-
mély vagy szervezet, ha kimond-
ja az igazságot, megrágalmaznak. 
Nemrég az amerikai Távközlési 
Tanács új főnöke, Andrew Lack a 
Russia Today internetes szolgálta-
tását egy lapon említette a Boko 
Haram és az Iszlám Állam terro-
rista csoportjaival. Ez a nevetsé-
ges vád csak az előjátéka annak, 
hogy betiltsák az RT-t az USA-
ban úgy, mint Washington bábkor-
mánya Nagybritanniában már be 
is tiltotta az iráni sajtó tévéadását.

Más szóval az anglo-ameriaiak 
nem tájékozódhatnak semmi más 
hírforrásból, csak abból, amit 

„kormányaik“ megengednek.
Így néz ki a „szabadság“ álla-

ma manapság Nyugaton.
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