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sau afi fost deja convingi?

,,Cenzura este cea mai ruSinoasd dintre surori, cea mare se numeSte Inchizilie. Cenzura este cea mai vie mdrturie a clasei conducdtoare, care
poate line astfel fn frdu doar sclavii neStiutori, dar nu poate conduce
popoare libere."
Johann Nepomouk Nestroz (1 801 - 1 862)

Dragi cititoare gi cititori,
trdim intr-o perioadd fascinantd. Am inceput sd lucrez la aceastd carte la
inceputul anului 2012 - un an de o insemndtate deosebiti. Conform profeliilor
maya$e qi calendarului creat de ei, ne afl5m la inceputul unei perioade de tranzi1ie. Anul 2072 ar fi trebuit sd anunle sfdrgitul materialismului gi sd declanqeze
schimbdri semnificative pe toate planurile, la nivel mondial. Tema a fost preluatd
de Holly'wood gi de cele mai importante canale mass-media, care din cauza orizonturilor limitate, a motivelor tehnice existente, sau la cererea puternicelor ordine qi grupdri care coordoneazd din umbrd evenimentele mondiale, au descris
acest fenomen ca ,,SfArqitul lumii", iar intre cei cunosculi ca prevestitori ai sfdrgitului lumii, adep{i ai teoriei conspiraliei, sau ai sectelor religioase au avut loc
numeroase confiuntdri. Chiar qi oamenii de gtiinld au fost ridiculizali. Mulli
oameni din intreaga lume vorbesc despre o mare schimbare in aceastd noud
perioadd, despre libertate, independenld gi evolulie spirituald.
In ceea ce priveqte libertatea de opinie in lara noastrd, respectiv in Europa,
ne intoarcem gi mai mult in Er,ul Mediu - intr-o epoci in care pdrerile care
veneau de la Cel de Sus erau respectate cu stricte{e, iar cei care aveau un comportament potrivnic erau arunca{i in inchisoare sau condamnali la moarte. in cei
44 de ani de cind am venit pe lume pe aceastd planetd, am cdldtorit in peste 80
de liri gi datoritd cercetdrilor frcute acolo, am avut contact gi cu popula{ia nativd
a acestora. Dac6 vorbim despre activitatea mea ca editor sau autor de non-ficliune, trebuie sd men{ionez cd doud dintre c[4ile mele au fost interzise din cauza
exprimdrii politice gi mulli mi-au spus: ,, Cdrlile sunt interzise doar in dictaturi." Afunci i-am corectat gi le-am explicat cd qi in Germania in fiecare an, anumite cirli sunt interzise iar oamenii pot fi condamnafi la inchisoare, cdteodatd
pentru cdliva ani, din cauza unor delicte de opinie, adrcd o exprimare incorectd
din punct de vedere politic, mai exact o exprimare nedoritd din punct de tedere
politic. Alfii igi pierd locul de muncd sau pozilia politicd numai din canza unei
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declara{ii politice - cu tofii sunt victimele unei ,,poli1ii a opiniei,.. Reac{ia este,
de obicei, de a da din cap.

in trecutul g"t-atr existd imagini cu cdr{i in fldcdri, gi este cunoscut faptul cd in RDG ci4ile nu puteau fi publicate in voie. Dar in momentul actual
situalia chiar s-a schimbat? Tema, mai exact conlinutul c64ilor gi ziarelor indicate, este diferit, dar incd existd interdicfii! De aceea, sunt de pflrere cd nu putem

vorbi despre o ,,exprimare liberi a opiniei" in adevdratul sens al cuvantului.
Mulli oameni vorbesc, adesea, despre ,,cenzvrd'', iar elve{ienii considerd Legea
Anti-Rasism, ca fiind ,,Legea Botnitei". De fapt, in Germania, se doregte inteizicerea partidelor nedorite. Persoanele cu o viziune incorectd din punct de vedere
politic iqi pierd locul de munc[, sau li se blocheazi contul de economii, deoarece
sunt membri ai unui partid ,,gre$it6o. Este acest lucru demo cratic? o democrafie
nu este alcdtuit[ dintr-o varietate de pdreri care pot fi qi contradictorii?
De fapt, situatria e de aqa naturd, inc0t avem foarte multe partide pe care
le-am putea vota, dar dacl un cetd{ean ?ndrdznegte s6 voteze cu un alt pittio in
afari de CDU (Uniunea Cregtin-Democratd), toleran{a nu se mai aplicd. Cel care
se opune legilor nevdzute ale corectitudinii politice,vafr condamnat !

Da, dragi cititoare gi cititori, aqa stdteau lucrurile

- in anul 2012. Dacd,

pdnd acum aveali o opinie fermd conform cdreia: ,,fn Germania poli spune absolut orice, deoarece libertatea de opinie este un drept garantat de lege;, ei bine,
vd inqela{i. cu siguran![, ne putem exprima mai liber dec6t in china, sau in Iran,
sau ?n coreea de Nord, dar existd anumite teme care nu pot fi abordate qi nici
publicate. Altfel, urmeazd o cavalcadd sociald provoiatd de mass-media qi
de reguld, o pedeapsd. o pedeapsd pentru o oBinie incomodd din punct de vedeie
politic, pe care mul{i o suslin din inimd, a cdrei veridicitate poate fi dovedit6, dar
nu este doritd...
cel mai cunoscut exemplu in acest sens, este Thilo Sarra zin, a cdrui carte
a fost cauza unor controverse uriage in Germania anului 20 1 1 , deoar ece a tratat
un subiect foarte delicat mulJi musulmani nu igi doresc sd se integreze in
Germania - cu care cetd{enii se confruntd in fiecare zi, pe stradd, dar despre care

-

-

nimeni nu,,ar trebui" sd vorbeascd.
Totul se rezumd la un anumit grup de persoane care stabilesc ceea ce trebuie qi ceea ce nu trebuie sd fie dat publicitd{ii in mass-media, pentru a induce
doar o anumitd pdrere, altele fiind, desigur, nedorite. Mai ales pe noi, autorii,
jurnaligtii gi editorii ne caracterizeazd teama de a scrie o proporitrie neganditi
sau prea sentimentali, care sd constituie o infracfiune qi sd ne afldm in imposibilitatea de a ne cdgtiga painea. insd ,,opiniile" sunt viala noastrd. gi ceila4i
oamenii, concetd{enii noqtri, au dreptul si intre in contact gi cu alte opinii, qi sa-gi
areeze propria imagine despre lume. Au dreptul s[ decidd ceea ce este
,,bun., gi
ceea ce este ,,rdu'o pentru ei ingiqi gi ceea ce este ,,adevdra!" qi
,,neadevdrat, in
reportajele mass-media - iar inainte de toate este important sd cunoagtem ceea
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ce este considerat ca fiind ADEVARUL in lara noastrS, dar gi in lume. Noi,
autorii, am ajuns s6lucrdm cu o foarfeci in cap? Sd ne cenzurdm singuri gandurile? E,,normal"?

Cum a apirut termenul ,,corectitudine politicd"?
Lexiconul Internetului, Wikipedia oferd o explica{ie: ,,Termeruil provenit
din limba englezd, politically correct, este o adaptare a ideii conform cdreia anumite forme de exprimare Si acliuni care ar putea sd ofenseze anumite grupuri
sensibile din punct de vedere politic - cum ar fi minoritdlile de altd etnie, sau
de alt sex - trebuie sd fie eliminate. Este vorba despre un limbaj caracterizat de
o puternicd sensibilitate la adresa minoritdlilor Si dedicat tn totalitate anti-discrimindrii. " Termenul ,,ligano'trebuie inlocuit cu ,,rom", sau mai nou, administratirul gennan ii nume;te ,,europeni nomaz7". Termeni cum ar fi: ,,negs",
,,popon?ro', ,,persoand cu handicap", ,,eschimos" trebuie inlocuite cu termeni
neutri din punct de vedere politic. De aceea, pentru viitorii patiseri nu mai existd
,,moorkop" gi ,,negreseo' in meniu, iar cintecul ,,Zece negri mititei" a dispdrut,
de asemenea. C[4i1e autoarei britanice Enid Blyton au fost rescrise in totalitate.
Numele de familie al profesoarei ,,Slap" a fost transformat in ,,Snap", deoarece
,,Slapo', in argoul limbii engleze inseamnd ,,prostituat5". in inceputul reeditat al
ad41i, profesoara nu mai dd capace elevilor, ci doar ii ceartd pu{in. ln seria mult
indrdgitd de copii ,,Faimoqii cinci'., fetele nu mai fac singure treburile casnice,
ci impart munca impreund cu b6ie!ii, pentru a evita crearea unei aborddri de tip
,,sexist'o care ar putea umili femeia. in consecin![, in seria reeditatd ,,Faimoqii
cinci" s-au frcut 100 de modificdri. Un alt exemplu, titlul romanului Agathei
Christie, ,,Zece negri mititei" (1939) a fost schimbat mai intAi in ,,Zece indieni
mititei", iar in prezent se numegte ,,N-a mai rdmas niciunul".
Ideea originald s-a dus pe apa sdmbetei. Persoanele care sprijind avorhrile
sunt privite cu ostilitate. $i nu putem spune despre altcineva cd este homosexual, sau cd doregte sd iqi ,,schimbe" sexul, deoarece vom fi numili homofobi.
Sund ca gi cdnd ar avea o boal6 incurabild... Se considerd incorectitudine politicd,
dacd un gerrnan in loc sd poarte un tricou cu steagul american sau britanic, poartd
unul cu steaua comunistd germand, sau cu un simbol germanic - care iqi au originile in cultura noastrd. Asta inseamnd c[ este ,,corect" sd defildm cu tricouri
cu steagurile na{iunilor in fa{a cdrora am pierdut ambele rdzboaie mondiale. Ar
trebui sd ne gAndim mai bine la asta... Dar nu trebuie si mergem chiar atdt de
departe. Cuvinte ca Popor, Patrie, Naliune sau Familie sunt considerate tabu
deja. $i pAnd inainte de ultimul Campionat Mondial de Fotbal toat[ lumea avea
un comportament incorect din punct de vedere politic atunci cdnd ne declaram
na{ionalismul printr-un fanion la magind, sau prin arborarea steagului nafional in
fa{a casei. In oricare altd"trard" din lume, acest lucru este perfect normal, ba chiar,
este anormal cdnd cineva nu face asta, insd ,,la noi nu se procedeazd a$a'....

Jan yan Helsing

Prietenul meu wolfgang Sipinski mi-a trimis o scrisoare cu titlul: ,, corectitudine politicd - Loviturd durd la adresa libertdXii de opinie,,:
,,Desigur cd trdim intr-o lard liberd, in care drepturile omului sunt
respectate Jdrd nicio tndoiald. Asa gdndesc majoritatea oamenilor de
bund-credintrd dintre noi. Libertatea de opinie, libertatea presei, libertatea
religioasd, libertatea de a constitui grupuri, si nu in cele din urmd, supranumitele ,,principii de bazd ale democraliei liberale". cu atdtea libertdtri,
nu avem de ce sd ne pldngem. Sau totuSi avem 7

incd din anii 1980 existd o sintagmd care descrie ,,corectitudinea
politicd" si care fsi are originea in cadrul miscdrii americane pentru drepturile civile, in semn de proteclie a minoritdlilor impotriva discrimindrii.
ceea ce fusese gdndit atunci cu bund credinld, a fost transformat rn Germania, odatd cu trecerea timpului, intr-o botnild pentru jurnalisti si oameni
politici. Dacd incerci sd spui lucrurilor pe nume si sd vorbesti deschis
despre anumite fapte, a$a cum sunt ele prezentate acum, poate sd insemne,
in anumite circums t anl e, sfar S itul c ari erei profes ional e.
in cercurile interne deja este cunosiut-faptul cd jttrnaliqtii trebuie

sd respecte in articolele lor un anumit mod de formulare a ideilor puternic reglementat, mai ales cdnd este vorba de subiectefoarte sensibile. krmeni ca ,,muncitori-oaspeli", ,,muncitori strdini", sau pur Si simplu ,,strdini" sunt interzise., desi au fost folosite de-a lungul timpului chiar si de

oamenii potitici.

in locul acestora,

folosesc civinte c'a ,,imigrant" sau
jignit se scrie ,,emigrant/e,, Si ,,migrant/e". cine nu se comportd conform acestui nou cod de exprimare,
este tn pericol de afi etichetat drept un ,,radicalist" impotriva strdinilor
sau chiar ,,nazist". Punctul de vedere al acelei persoane nu mai are nicio
importanld. Aceastd formd a represaliilor de care a ajuns sd se teamit
oricine, este justfficatd de nerespectarea asa-numitei ,,corectitudini politice". Acest lucru - cevq ce nu ar trebui sd existe intr-o Germanie liberd
- este numit pur Si simplu ,,cenzLtrd".
Chiar oficialitdtrile qi demnitarii cei mai de vazd ai acestei ldri, insuqi fostul presedinte al republicii, christian wuffi nu a pus
foarte mare
pre! pe libertatea de opinie, mai ales cdnd era vorba despre intrigile lui
personale. in ciuda poziliei sale importante, care impunea ca acesn sitfie
un model pentru noi toli prin acliunile sale, nu i s-a pdrut un lucru anormal sd sune personal la redaclia ziarului ,,BILD" Ei prin niqte presiuni
uriase, sd opreascd publicarea unui articol. Aceastd poveste o cunoastem
mult prea bine, prin intermediul televiziunii, unde subiectul a
fost tntors
pe toate pdrlile. Tbli au fost indignali din cauza cenzurii, mai exact, din
cauza tentativei lui wulff de a cenzura un articol. Incidentul ar
fi fost cu
adevdrat nefericit in cazul tn care, preSedintele republicii arfi incircat sd
se

,,migrant". $i ca nimeni sd nu se simtd
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prejudicieze ziarul ,,BILD" printr-un apel telefonic, iar aceqtia sd reru.mle
la publicarea acelui articol nepldcut. Dar Si eu -sincer vorbind - aS fi incercat sdfac acelasi lucru...
Sdfie acesta motivul pentru care principalele publicalii l-au pus la
zid pe preSedintele republicii? Nu inseamnii mai degrabd cd cineva NU Si-a

formulat exprimarea corect din punct de vedere politic, fn cazul omului
WuUJ? Imi trece prin cap urmdtoarea intrebare: de ce Wuffi Adicd, orice

om ar alege un imprumut la care sd pldteascd cea mai micd dobdndd, nu-i
$ifald de Iiluffi in cazul preSedintrilor Rau Si Kdhler chiar existd ,,dezvdluiri", dar toli au pdstrat tdcerea (spre exemplu: speculaliile despre
prostituate imbrdcate ca stewardeze fn timpul mai multor zboruri). De ce
WulfJ? $i de ce un credit? I'{u era doar un pretext? Nu cumva avea de-a
aSa?

face cu discursttl sdu la Ziua Bdncilor Germane de la ffirSitul lui Martie
20II in care a apostrofat deschis bancherii? Sau sdfie cumvavorba despre zvonul conform cdruia Wulff a refuzat sd semneze Tratatul ESM (Mecanismul European de Stabilitate)? intr-un alt discurs de-al sdu, cr,t ocazia
deschiderii celei de-a patra Sesiuni de lucru a Laurealilor Premiului Nobel
pentru Economie, Wullf nu Si-a ascuns opiniile: ,,Nu am eliminat nici cauzele crizei Si nici nu putem spune: Paza bund trece primejdia rea... Asta
se intdmpld doar in cdteva state individuale. intrebarea mea nu este nerezonabild: La final, cine-l salveazd pe salvator? Cdnd Si cui vor fi alocate
deficitele acumulate? "
Pe de altd parte Wullf a apelat la responsabilitatea pdrlilor implicate: ,,Tdndra generalie nu trebuie sd pldteascd pentru pdcatele predecesorilor lor. Avem nevoie de o legdturii puternicd cu aceqtia. intreleg indignaree multora. in joc sunt Sansele voastre de viitor. Politica trebttie sd-Si
recapete puterea de a acliona. Sd incetdm sd mai reacliondm ca niste fanatici de fiecare datd cdnd cad acliunile la bursd. Nu trebuie sd ne simlim
dependentri Si sd ldsdm bdncile, agenliile de rating Si presa mincinoasd sd
ne ducd de nas."
Ceea ce au observat doar foarte pulini, este faptul cd Wulff in lunile
de dinaintea ,,afacerii" lui a numit trei noi judecdtori federali - inclusiv
fostul ministru reprezentant al Saarlandului, Peter Miiller Si fosta judecdtoare de la inalta Curte Federatd Sibylte Kessal-Ilulf. Concomitent a apdrut Stirea conform cdreia: ,,Ambii judecdtorifac parte din cel de-a Doilea
Senat care ar putea hotdri interzicerea Partidului Nalional Democrat."
Acum, oamenii iSi imagineazd cd Partidul Nalional Democrat ar
puteafi interzis prin noua hotdrdre ajudecdtorilorfederali. Sdfie asta o
binecuvdntare pentru TOTI? Acest Partid a fost doar o unealtti prin care
diverse grupdri strdngeaufonduri-nu cumva amfost avertizali de cdteva
grupdri ,,anti-dreapta", unele chiar Si din afara ldrii, care defiecare datd
gdseau un motiv sd arate Germania cu degetul Si sd o avertizeze inainte
sd vind sd cerqeascd?

Minciuna cresterii
5

Constant ni se inoculeazdin gdndire, cd dacd am inregistra o cregtere mai
mare, totul va fi bine. Doamnelor qi domnilor, dragi alegdtori, nu crede{i aceastd
aberafie, deoarece este doar o minciund care nu se va adeveri doar pentru c[ o
a:uzimzilnic prin intermediul mass-mediei imbecile. Din pdcate, trebuie sd generalizez, deoarece libertatea presei mai poate fi gdsita doar in muzee qi in arhivele
vechilor ziare. Cei care cautd informafii nefiltrate astdzi, trebuie s[ caute pe Internet. $i pentru cd cei care ne exploateazd qi se comporti ca niqte stdpdnitori, cei
reprezenta\i prin intermediul guvernelor pe care le controleazd, sunt conqtien{i de
existenla Internetului, au incercat din rdsputeri sd aplice biciul cenzurii gi acolo.
Interesant, interesant! in timp ce eu scriu acest articol, imi dau seama cd sintagmele ca,,cei care ne expLoateazd" gi ,,nefiltrato' Sunt cuvinte pe care aplicafia
mea le vede ca pe erori de scriere. Evident, nimeni nu se agtepta s[ le folosesc...
Dar si revenim la subiectul concret. Binele planetei, conform doamnei Merkel gi al echipei sale, const[ in puterea de cregtere. $i ca sd fim bine-inleleqi: se
referb la creSterea creqteriit Nu vi se pare o sintagm[ ciudat6? Chiar este! Dar
conform acestol reguli, bursa nu mai funclioneazd ca centru de ttanzac\ionare a
valorilor reale, ci a celor care prin intermediul declara{iilor qi evaludrilor lor pot
decide asupra existenfei diverselor state qi corporalii. inainte era o platformd pentru comerci altzarea hArtiilor ,,cu valoare", care reprezentau capitalul unei companii. Lucrurile s-au schimbat. Astdzi, dacd cineva lanseazd un zvon in cadrul
bursei conform ciruia o anumitd companie nu mai este profitabild, in cdteva secunde iqi pierde din valoare. Daci lucrurile merg foarte prost, poate chiar sd dea
faliment, deoarece brusc, to{i acfionarii vAnd. Din cdte puteli vedea, lucrurile nu
au nicio legdturd cu realitatea.
Realitatea este urmdtoarea: creqterea e generatd artificial. De exemplu, timp
de multri ani, producdtorii din industria alimentar[ au produs mai mult decdt este
nevoie. O mare parte din aceste produse ajung prin lanlul de distribuJie din supermarketuri direct in gunoi. Nu vd vine sd credeli? in cartea ,,Disttugdtorul de
alimente", Stefan Kreuzberger gi Valentin Thurn afirmd: ,,Aruncdm cam aceeasi
cantitate pe care o mdncdm, cu alte cuvinte, 5096 din produclia de alimente este
distrusd in drumul sdtt de pe cdmp in farfurie!" Nu vd voi plictisi cu cifre, dar
consider cd trebuie sa 9ti!i ceea ce rclateazd autorii in continuare, qi anume cd in
fiecare an20 de milioane de tone de mdncare ajung la gunoi numai in Germania,
dintre care 500.000 de tone de pAine. Transformali tonele in kilograme qi scrie{i
num[rul pe o foaie mare de hArtie ca sd vd da{i seama cAt de mare este cantilatea
despre care vorbim.
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De ce stau lucrurile aqa? Este evident. Fiindcd tot ceea ce ajunge la gunoi
a fost pldtit de cineva. Acesta este adevdrul despre mult aclamata noastrd creqtere pe care majoritatea ignoran{ilor din lumea financiard gi politicd o venereazd
ca pe un vilel de aur!

In revista,,Cola, orez qi ldcuste" puteli citi un articol remarcabil scris de
JeanZiegler, in care acesta afirmd: ,,Lafiecare cinci secunde un copil sub zece
ani moare. 37.000 de oameni mor defoame infiecare zi." $iciteazd ca sursd
,,World-Food-Report" al FAO (Oryaniza\ia pentru Alimente gi Agriculturd a
Statelor Unite ale Americii). Conform FAO ,, agricultura in faza de dezvoltare
actuald poate hrdni pdnd la de doud ori numdrul populaliei mondiale."
Deci pute{i vedea cd o cregtere sustenabild, mai presus de toate, este o adevdratdprostie! Dacd transmitem aceastd idee de creqtere continud unui organism
viu, vom ajunge cu tofii mai devreme sau mai tdrzitt la concluzia cd acest aspect
nu poate fi pozitiv. Cunoagtem acest lucru prin intermediul unei afecliuni ingrozitoare, numitd,,cancer".
$i sd nu credeli c[ industria alimentard este un caz exceplional. Nu, este
o regul6, deoarece multe dintre bunurile de consum sunt produse de aqa naturd
inc6t sd se strice mult mai devreme decdt ar trebui. Astdzi se pot fabrica produse
mult mai durabile!

,,Dar care este soluliaZ " vd intrebali. Nu vd faceli griji, rispunsul este surprinz[tor de simplu: sd ne sustragem acestei politici atothotdrdtoare de cregtere
gi s[ ne indreptdm spre o redistribuirebazatd pe necesitate in cazul tuturor produselor qi nu vd faceli griji, fiindcd gi in acest standard de viald sunt incluse cea
de-a doua maqinS qi cel de-al doilea televizor pentru copii...

