
Wszyscy Polacy stoją obecnie przed trudnym
problemem: czy chcą pozostać w Unii Europej-
skiej zdominowanej przez grupę interesów eko-
nomicznych, czy też ich podejrzenia co do
Europy kształtowanej przez “wielki biznes” są
uzasadnione.

Celem tej publikacji jest przedstawienie kilku
istotnych faktów historycznych dotyczących tego
problemu. Fakty te wskazują, że to nie tylko
mieszkańcy Polski powinni być podejrzliwi w sto-
sunku do tego olbrzyma, ale również wszyscy
mieszkańcy Europy. 

Fakty Historyczne

Druga wojna światowa była zaplanowana i finansowana

przez największy na świecie kartel chemiczno-farmaceu-

tyczny w tym czasie – niemiecki IG Farben (złożony z

Bayer, BASF, Hoechst i innych firm). Celem tego kartelu

było podbicie Europy i zjednoczenie jej, jako wspólnego

rynku dla produktów chemicznych i petrochemicznych.

Jedyną drogą by osiągnać ten cel było użycie siły mili-

tarnej. W związku z tym kartel ten aktywnie uczestniczył

w zorganizowaniu objęcia władzy przez Nazistów jako

jego politycznych agentów. Szczegóły tego mis-

trzowskiego planu można znaleźć w dokumentach Try-

bunału Zbrodni Wojennych w Norymberdze przeciwko

IG Farben, które zostały teraz po raz pierwszy udostęp-

nione na stronach internetowych: 

www. profit-over-life.org

Podwaliny Unii Europejskiej 
Kiedy zamiar militarnego podboju Europy upadł, grupy

interesów związanych z przemysłem petrochemicznym i

farmaceutycznym zmieniły taktykę. W czasie gdy polity-

czni i militarni członkowie koalicji IG Farben i Nazistów

dostawali ciężkie wyroki w Norymberdze, zarządcy IG

Farben – prawdziwi wojenni kryminaliści – zostali

wkrótce przywróceni na wysokie stanowiska u spadko-

bierców IG Farben, w tym przypadku BASF i Bayer. Ich

celem było przygotowanie następnej próby „zdominowa-

nia” Europy - tym razem stosując naciski polityczne i

przekupstwa finansowe, aby uformować Europę rządzoną

przez potężne spółki przemysłowe i ich korporacje. 

Nie jest więc zaskoczeniem, że polityczni architekci Unii

Europejskej wywodzą się spośród pozostałości okresu

Nazizmu i spadkobierców interesów IG Farben. Przykła-

dem jest Walter Hallstein, znany profesor prawa w nazis-

towskich Niemczech, który został powołany na funkcję

pierwszego Prezydenta Komisji Europejskiej w latach

1956-1967. Jego zadaniem było opracowanie podstaw

struktury prawnej Unii Europejskiej, zapewniającej korpo-

racjom sprawowanie kontroli na wszystkich szczeblach. 

W czasie trwających przez dwie dekady rządów niemiec-

kiego kanclerza  Helmuta Kohla,  który awansował ze

szczebla pracownika

BASF (członek kon-

cernu IG Farben) do

pozycji kanclerza,

instytucje polityczne

Unii Europejskiej

zostały ukształ-

towane zgodnie z

wymaganiami mię-

dzynarodowych kor-

poracji. W czasie

rządów Kohla, tzw.

Komisja Europejska

została przekształ-

cona w „politbiuro” karteli petrochemicznych i farmaceu-

tycznych - nie wybierana przez nikogo i operująca poza

jakąkolwiek kontrolą demokratyczną. To interesy karteli

petrochemicznego i farmaceutycznego finansowały Unię

Europejską, jako ich bazę operacyjną.

Czy tak wyobrażałeś sobie przyszłość Polski w Unii Europejskiej?
Organizatorzy Auschwitz Powracają

Rzym 1957: Konrad Adenauer (po
lewej) i Walter Hallstein (po prawej)
podpisują Traktat Rzymski usta-
nawiający Wspólnotę Europejską.

PYTANIA, KTÓRE DZISIAJ STOJĄ
PRZED MIESZKAŃCAMI POLSKI

• Czy popierasz taką wizję Europy?

• Czy sądzisz, biorąc pod uwagę wydarzenia z
polskiej historii, że obywatele i rząd polski
mają szczególną odpowiedzialność, by zapo-
biec powtórzeniu się tych historycznych
doświadczeń? 

• Czy sądzisz, że mieszkańcy Europy powinni
mieć możliwość wypowiedzenia się na ten
temat w powszechnym referendum?

Więcej informacji: www.profit-over-life.org
Fundacja Zdrowia Dr Ratha – organizacja “non-profit” – www.dr-rath-foundation.org

Polityczna przyszłość Polski (i innych krajów europejskich) w przypadku 
urzeczywistnienia kontroli Europy przez interesy przemysłu petrochemicznego 

i farmaceutycznego powtarza polityczne realia okupowanej Polski 

TerazPoprzednio

Z lekcji historii
1933: IG Farben finansuje zagarnięcie władzy przez

Nazistów.

1939: IG Farben zagrabia polski przemysł chemiczny 

i petrochemiczny.

1940: IG Farben buduje ogromną fabrykę w Oświęcimiu

– IG Auschwitz – przy użyciu przymusowej siły roboczej;

oponenci okupanta są unicestwiani w obozie koncen-

tracyjnym Auschwitz.

1948: Członkowie zarządu IG Farben skazani są przez

sąd w Norymberdze za zbrodnie ludobójstwa i przymu-

sowej pracy niewolniczej, w szczególności za zbrodnie

popełnione w Auschwitz i na innych terenach Polski.

1951: Hans Globke – współtwórca komentarza do

norymberskich praw rasowych, który wywinął się proce-

sowi Trybunału w Norymberdze – jako zarządca biura

kanclerza zostaje kluczowym architektem powojennych

Niemiec. Za jego czasów trzy firmy powstałe na pokłosie

IG Farben (Bayer, BASF, Hoechst) stały się jeszcze potę-

żniejsze, niż kiedykolwiek była ich firma macierzysta.

1952: Carl Wuster, który w czasie drugiej wojny świa-

towej był  przewodniczącym firmy chemicznej produ-

kującej cyklon B dla Auschwitz, za co później był są-

dzony w Procesie Norymberskim, zostaje dyrektorem

firmy BASF na okres 13 lat. 

1956: Fritz Ten Meer, skazany w Norymberdze za zbrod-

nie ludobójstwa i przymusowej pracy niewolniczej w

związku z jego działalnością w Auschwitz, zostaje prze-

wodniczącym rady nadzorczej firmy Bayer, utrzymując tą

funkcję przez prawie 10 lat.

1958: Walter Hallstein, główny radca prawny Nazistów,

zostaje pierwszym Prezydentem Komisji Europejskiej.

Funkcję tą pełnił przez 10 lat.

1960:While Wurster – do tego czasu wciąż zarządzający

BASF – znajduje obiecującego młodego pracownika

Helmuta Kohla i sponsoruje jego polityczną karierę

wiodącą aż do uzyskania pozycji kanclerza Niemiec.

1981-1998: Helmut Kohl pełnił przez 16 lat rolę polity-

cznego dyrygenta interesów kartelu przemysłu paliw i

lekarstw, sfinansował budowę systemu biurokratycznego

Unii Europejskiej i zorganizował drugą próbę podbicia

Europy. W czasie swojej władzy wybrał dwóch zau-

fanych następców do kontynuacji procesu przekazania

Europy w ręce wielkiego biznesu: Angelę Merkel i Wolf-

ganga Schauble. Dzisiaj są oni najbardziej cennymi

wykonawcami tego zadania.  

Helmut Kohl (po prawej) i jego następczyni Angela Merkel
(po lewej), którą publicznie nazwał: “moja dziewczyna” 

• Zasoby kraju pozostają w rękach sił obcych i korporacji Tak samo

• Narodowy przemysł odgrywa marginalną rolę Tak samo

• Polski system prawny zastąpiony przez obce agentury repre-
zentujące interesy mocodawców międzynarodowych korpo-
racji 

Tak samo

• Większość rezerw polskiej wymiany zagranicznej skierowana
na finansowanie importu drogich patentowanych produktów
ze szkodą dla rozwoju gospodarki krajowej 

Tak samo

• Opinia publiczna formowana przez udziałowców środków 
masowego przekazu reprezentujących obce interesy Tak samo

• By wyeliminować opór wprowadza się prawa sprzeczne 
z interesem narodowym i używa innych sposobów ograniczają-
cych podstawowe prawa obywatelskie, zmierzając do prze-
kształcenia Polski w kraj policyjny. 

Tak samo
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