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Lid České republiky a celé Evropy musí
přijmout zásadní rozhodnutí. Buď vytvoří
Evropu lidu a pro lid. Nebo ustoupí před
korporátními zájmy ropného a farmaceu-
tického kartelu, který se již před sedmdesáti
lety pokusil vytvořit Evropu od „Lisabonu po
Sofii“.

TEMNÉ KOŘENY
FARMACEUTICKÉHO A
ROPNÉHO KARTELU

Druhá světová válka byla naplánována a
financována největším chemickým a farma-
ceutickým kartelem své doby, německým IG
Farben (Bayer, BASF, Hoechst a další). Jeho
cílem bylo dobýt Evropu a spojit ji v rámci jed-
notného trhu od „Lisabonu po Sofii“, určeného
jako odbytiště pro chemické, farmaceutické a
petrochemické výrobky IG Farben. Jedinou
možnou cestu k dosažení tohoto cíle tehdy
představovala vojenská síla.

V úsilí o dobytí evropských a později i globál-
ních trhů pro své farmaceutické a ropné pod-
nikání koncern IG Farben financoval mo-
censký vzestup nacistů, kteří se stali jeho poli-

tickými a vojenskými agenty. Výměnou za to
získal zdarma průmysl dobytých zemí 
–  včetně Protektorátu Čechy a Morava. 

Pomocí obrovské investice ve výši jedné miliardy
říšských marek byl vybudován IG Auschwitz,
největší chemický závod válečné Evropy, včetně
vlastního koncentračního tábora pro tisíce
zotročených pracovníků. Osvětimský koncen-
trační tábor, financovaný IG Farben, se stal
hřbitovem pro miliony lidí a symbolem pro příští
generace. Ti, kdo Osvětim přežili, stejně jako
přeživší z ostatních koncentračních táborů jako
Terezín – ještě dnes mohou podat svědectví o
tomto „pekle na zemi“.

Podrobnosti rámcového plánu IG Farben na
obsazení Evropy a světa jsou dokumentovány v
zápisech z Norimberského procesu s válečnými
zločinci vedeného proti kartelu IG Farben, které
byly poprvé publikovány na internetu (www.profit-
over-life.org). 

TEMNÉ KOŘENY EU

Poté, co tento pokus německého chemického
kartelu dobýt Evropu vojenskou cestou selhal,

došlo ke globálnímu přeskupení těchto zájmů.
Zatímco osoby vojensky a politicky angažované v
koalici IG Farben s nacisty byly v Norimberku
odsouzeny k těžkým trestům, vedoucí pracovníci
IG Farben – skuteční váleční zločinci – byli brzy
opět dosazeni do nejvyšších pozic v 
nástupnických společnostech IG Farben, 
konkrétně BASF a Bayer. Jejich cílem se stalo
uskutečnění druhého pokusu o „dobytí“ Evropy –
tentokrát s podporou ropných a farmaceutických
zájmů USA, Velké Británie a Francie. Tanky a
bomby druhé světové války byly nahrazeny 
ekonomickými úplatky a politickým nátlakem –
cíle však zůstaly tytéž: společný trh od „Lisabonu
po Sofii“. 

Není překvapením, že všichni političtí architekti
EU v Bruselu byli pohrobky nacistické éry nebo
nástupci zájmů IG Farben. Přední nacistický
právník Walter Hallstein byl v letech 1956 – 1967
jmenován prvním předsedou Evropské komise.
Jeho úkolem bylo navrhnout základní právní
rámec EU tak, aby zajistil její kontrolu ze strany
pohrobků IG Farben, a to na všech úrovních.
„Evropská komise“ v Bruselu, právnická osoba
mimo jakoukoli demokratickou kontrolu, se stala
politbyrem ropného a farmaceutického kartelu.
Podrobnosti jsou uvedeny na straně 3.

PŘEŽIVŠÍ Z OSVĚTIMI 
– SVĚDOMÍ NOVÉ EVROPY

Politikové EU se dnes stali servilními kašpárky
těchto korporátních zájmů a řada médií jejich
povolnými otroky. Jejich společným cílem je:
oklamat lid České republiky, Slovenska, Pols-
ka a Evropy a navést jej k tomu, aby se dobro-
volně podrobil EU, ovládané stejnými kor-
porátními zájmy jako ty, jež byly zodpovědné
za druhou světovou válku a Osvětim. V této
situaci se přeživší z Osvětimi a dalších kon-
centračních táborů stali svědomím nové
Evropy.

NEPŘIPUSŤTE OPAKOVÁNÍ
TOHO VŠEHO!
NEPŘIPUSŤTE OPAKOVÁNÍ
TOHO VŠEHO!

TI, KDO PŘEŽILI OSVĚTIM, VARUJÍ:

2. SVĚTOVÁ VÁLKA:
Snahy německého farmaceutického
a ropného kartelu zmocnit se 
Evropy vojenskou cestou

DNES:
Farmaceutický a ropný kartel 
EU se pokouší Evropu dobýt 
politickými prostředky

PŘEŽIVŠÍ Z KONCENTRAČNÍHO
TÁBORA

MODERÁTOŘI TÉTO AKCE

August Kowalczyk je jeden z několika
vězňů z koncentračního tábora Osvětim,
kterým se podařilo z tohoto tábora smrti
uprchnout. August Kowalczyk je řadu let
ředitelem polského Národního divadla a
působil v řadě dalších funkcí. Nedávno
se spolu s dalšími bývalými spoluvězni
rozhodl vybudovat památník Hospizium
Auschwitz (viz strana 4).

Spolu se skupinou dalších přeživších z
Polska a České republiky vyzývá oby-
vatele Prahy k tomu, aby se zúčastnili
této „burcující“ akce. 

Lidé České republiky a Evropy se
musí probudit do reality Evropy pod
kontrolou následovníků IG Farben. 

Musíme vypracovat alternativy k této
osudové budoucnosti:  Evropu lidu a
pro lid.

Obecni dum

August Kowalczyk
– přeživší z koncentračního tábora –
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Záznamy z
norimberského
procesu 
odhalují:
Po šesti desetiletích mlčení byly světové
veřejnosti konečně zpřístupněny záz-
namy z Norimberského procesu s
válečnými zločinci vedeného proti
chemickému kartelu IG Farben, v jehož
rámci byla stanovena odpovědnost za
2. sv. válku. Současné historické knihy
nás učí, že druhou světovou válku odstar-
toval šílený diktátor Hitler a jeho nelítost-
ní nacističtí nohsledové.

Nicméně desetitisíce historických dokumen-
tů Norimberského tribunálu – nově zveře-
jněných na internetu – jednoznačně
prokazují, že: 

• druhá světová válka
– která zničila tolik
lidských životů v
bývalém Česko-
slovensku, a ve
svém důsledku
způsobila smrt
více než 60 mili-
onů osob – byla
financována a

řízena kartelem IG Farben (Bayer, BASF,
Hoechst a další).

• Hnací silou v pozadí druhé světové války
byly ambice IG Farben získat kontrolu nad
globálními ropnými a farmaceutickými trhy
a silou zlikvidovat veškerou konkurenci.

• Bayer, BASF a další společnosti IG Far-
ben financovaly vzestup nacistické

strany k moci a proměnu německé
demokracie v diktaturu.

• Plán ovládnutí světa vypracovaný
koalicí nacistů s IG Farben měl tři
fáze: první bylo dobytí evropského a

asijského kontinentu; druhou
obsazení Velké Británie a všech
jejích kolonií; třetí vojenská
porážka USA a zbytku světa. 

Plán koalice nacistů s
IG Farben na

dosažení světové

dominance byl zhacen na základě úsilí
českých občanů spolu s velkou většinou
světových národů a díky jejich mimořád-
ným obětem.

I když toto vítězství mělo pro celé lidstvo
velký význam, nově vznikající poválečný
mezinárodní řád byl opět koncipován a
budován na základě ropných a farmaceu-
tických zájmů – tentokrát ze strany vítězných
zemí:

1. Akcie kartelu IG Farben přešly na jeho
hospodářské konkurenty ve vítězných
zemích, konkrétně v USA a ve Velké
Británii.

2. Noví mezinárodní akcionáři IG Farben
znovu uvedli do funkcí vedoucí pracov-
níky kartelu IG Farben – po jejich
pouhém „pokárání“ v Norimberku. Byli
totiž potřeba k tomu, aby se ropný a
farmaceutický kartel konsolidoval na
globální úrovni. 

3. Aby se skryla identita těch, kdo byli
odpovědni za druhou světovou válku,
zorganizovaly subjekty zainteresované
v ropném a farmaceutickém kartelu
bezpříkladnou globální dezinformační
kampaň: Představily Göringa a další
vojenské i politické loutky jako „hlavní
válečné zločince“ a jejich odsouzení v
Norimberku bylo světu „prodáno“ jako
dosažení spravedlnosti.

Faktem však je, že vedle tohoto vojenskopol-
itického procesu proběhlo 12 dalších pro-
cesů, jež jsou souhrnně označovány jako
Norimberský tribunál. Nejvýznamnějším 
z nich byl proces vedený proti ropnému a
farmaceutickému kartelu IG Farben. Bohužel
v době, kdy byl tento proces v roce 1947
zahájen, již za dveřmi stála studená válka a
původně mezinárodní složení norim-

berského tribunálu bylo nahrazeno třemi
americkými soudci. Kromě toho se klíčovým
stratégem vlády USA pro poválečnou Evropu
stal Nelson Rockefeller, hlavní akcionář
ropného a farmaceutického kartelu. 

Tento vývoj měl pro Československo
okamžité důsledky: Ve stínu vznikajícího
konfliktu mezi Východem a Západem
zajistily nové subjekty zainteresované v
ropném a farmaceutickém kartelu, aby
zájmy Československa, Polska a dalších
středoevropských a východoevropských
zemí byly ignorovány nejen v Norim-
berku, ale i na následujících konferencích
o válečných reparacích. 

Jak často bude lid České republiky obě-
tován ropným a farmaceutickým kartelům?

ROPNÝ A FARMA-
CEUTICKÝ KARTEL
V POZADÍ DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY

40.000 Spisù Norimberského tribunálu proti 

Záznamy z
norimberského
procesu 
odhalují:

ROPNÝ A FARMA-
CEUTICKÝ KARTEL
V POZADÍ DRUHÉ 
SVĚTOVÉ VÁLKY

„Zločiny, z nichž jsou tito muži
obviněni, nebyly spáchány ve

vzteku ani pod tlakem náhlého
pokušení. Nikdo nevybuduje
nesmírnou válečnou mašinérii v
návalu vášní, ani osvětimskou
továrnu během přechodného
záchvatu brutality.

Jejich cílem bylo proměnit
německý národ ve válečný stroj,

aby jim umožnil získat nadvládu
nad Evropou i dalšími národy
za mořem. Oni byli počátkem 
i koncem temného pláště

smrti, který zahalil celou
Evropu.“ 

Telford Taylor
Hlavní americký žalobce v Norim-
berském tribunálu s válečnými
zločinci vedeném proti vedoucím
pracovníkům ropného a farma-
ceutického kartelu

Autentické záběry z Norimberského 
procesu vedeného proti ropnému 

a farmaceutickému kartelu

www.profit-over-life.org

Strategie dobývání 1933 – 1945

• Chemický průmysl
• Farmaceutický průmysl
• Petrochemický průmysl

Politicky zainteresované subjekty 1933 – 1945 

Vojenské porobení se nezdařilo

Mezinárodní farmaceutický/ropný kartel

„Prodáno“ veřejnosti jako
Norimberský tribunál

Skutečné osoby v pozadí druhé světové války 
zůstaly před veřejností skryty

Dnešní strategie dobývání

• Chemický průmysl
• Farmaceutický průmysl
• Petrochemický průmysl

Německý farmaceutický/ropný kartel

tvoří

organisovat

tvoří

Dnešní politicky zainteresované subjekty

USA
Vojenská eskalace 

za účelem globálního 
upevnění moci

Evropa
Politická a ekonomická

eskalace za účelem globálního
upevnění moci

2000 – 2006

Politicky a vojensky
angažované osoby

byly odsouzeny

Podnikoví vedoucí pra-
covníci byli opětovně

dosazeni do funkcí

2. SVĚTOVÁ VÁLKA
Vojenské výboje pro dosažení globální dominance německého

ropného a farmaceutického kartelu

Podnikové akcie
byly převedeny

Se Sarkozym přišel v
Evropě k moci politik,
který je připraven
zájmy kartelu chránit 
i pomocí jaderných
zbraní.

USA a EU
Farmaceuticko-ropný kartel se snaží své globální trhy a mocenské zájmy
upevňovat pomocí:
•  Mezinárodní vojenské eskalace/hrozby jadernými údery
•  Politického a ekonomického nátlaku na celé kontinenty (Afrika)
•  Omezování a rušení občanských práv ve vlastních zemích

2007 – až ?

V online akademii „Zisk stojící nad životem“ 
je zadokumentováno 40000 oficiálních 
záznamů z Norimberského procesu vedeného
proti ropnému a farmaceutickému kartelu IG
Farben.

Tato online knihovna je jedinečným vzdělá-
vacím střediskem zřízeným ve prospěch
národů celého světa a určeným především
mladým lidem.

Tento archív je k dispozici studentům,
učitelům, akademickým výzkumným pra-
covníkům, politikům a milionům dalších lidí po
celém světě.

To je důležité především z toho důvodu, že
nadnárodní podnikové zájmy k dosažení
svých globálních cílů dodnes používají
hospodářskou, politickou i vojenskou sílu. 

„Ti, kdo neznají své vlastní dějiny, jsou
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V zájmu dlouhodobé ochrany svých
mnohamiliardových chemických trhů
vytváří ropný a farmaceutický kartel stále
nová centra sloužící k výkonu jeho globální
politické moci.

Nejmarkantnějším příkladem je Evropská
komise, která funguje jako „politbyro“
ropného a farmaceutického kartelu – mimo
jakoukoli demokratickou kontrolu.

Vybudování tohoto „farmaceutického polit-
byra“ v Bruselu během posledních
desetiletí není vůbec náhodné. Jeho hlavní-
mi architekty byli staří vedoucí pracovníci
IG Farben, kteří přes závažné válečné
zločiny, jichž se dopustili, byli v Norim-
berku odsouzeni pouze k mírným trestům.
Čili je zde stopa vedoucí přímo z Norimber-
ka do Bruselu.

1933 Kartel IG Farben
financuje nástup nacistů
moci a budování naci-
stické diktatury jako před-
voj pro dobyvačnou válku
IG Farben.

1939 IG Farben získává
nadvládu nad chemickým
a petrochemickým průmys-
lem v Československu a
později ve všech zemích
okupovaných koalicí
nacistů s IG Farben.

1941 IG Farben zahajuje výstavbu IG
Auschwitz, největšího průmyslového závodu
své doby, a financuje výstavbu „továrny na
smrt“ – koncentračního tábora Osvětim.

1942 Bayer, Hoechst a další společnosti
kartelu IG Farben využívají tisíce nevinných
vězňů koncentračního tábora Osvětim při
smrtících zkouškách svých patentovaných far-
maceutických léčiv.

1948   Vedoucí pracovníci IG Farben jsou v
Norimberku odsouzeni za genocidu a
otrokářství – a to především za zločiny
spáchané v Osvětimi a dalších částech Polska.

1951  Hans Globke, číslo 101 na seznamu
nejhledanějších válečných zločinců, unikl v
Norimberském procesu uvěznění díky tomu,

že vystoupil jako
„svědek“ proti svým naci-
stickým komplicům. Od
roku 1949 se jako hlava
úřadu německého kan-
cléře stal klíčovým
architektem poválečné
obnovy Německa.
Během jeho funkce v
tomto úřadě se každá ze
tří následnických společ-

ností IG Farben – Bayer,
BASF a Hoechst stala
mocnější, než kdy byla
jejich mateřská
společnost.

1952  Carl Wurster, během
2. sv. války
předseda před-
stavenstva che-
mické společno-
sti vyrábějící
plyn Cyklon B
pro Osvětim, obžalovaný v
Norimberském procesu s válečnými zločinci,

se více než na desetiletí
stává šéfem společnosti
BASF.

1956   Fritz Ter Meer, v sou-
vislosti se zločiny v 
Osvětimi odsouzený 
v Norimberku za genocidu
a otrokářství, se téměř na
deset let stává předsedou

dozorčí rady společnosti
BAYER.

1958  Walter Hallstein, před-
ní nacistický právník, se na celé desetiletí
stává prvním předsedou Evropské komise.
Díky tomu, že využil své „odborné znalosti“ z
válečné doby, nabyté při tvorbě právního
rámce Evropy, okupované nacisty a IG Farben,
se stal i architektem dnešní „korporátní
Evropy“. 

1960   Carl Wurster ve
funkci šéfa společnosti
BASF objevuje slibného
mladého zaměstnance,
Helmuta Kohla, a pod-
poruje jeho politický vzest-
up až na německého kan-
cléře.

1981-98 Po dobu 16 let je
Helmut Kohl politicky
aktivní osobou zaintereso-
vanou v ropném a farmaceutickém kartelu,
financuje budování byrokracie EU a organizuje
druhý pokus o porobení Evropy.

Během své vlády Kohl
jmenuje dva své favority na
následnictví ve funkci kan-
cléře, kteří po jeho odchodu
Evropu dále povedou do
náruče velkého byznysu:
Angelu Merkelovou (něme-
cká kancléřka) a Wolfganga
Schaeubleho (německý

ministr vnitra).

Hlavním úkolem
Schaeubleho je přetvořit

Evropu na stat Velkého bratra podle vzoru
Orwella tak, aby kartel stále držel moc nad
Evropou.

Dnes Merkelová i Schaeuble pokračují v
plnění úkolu zadaného ropným a farma-
ceutickým kartelem, to jest přivést lid Evropy
pod jařmo „korporátní Evropy“ sahající od Lis-
abonu po Sofii.

chemickému kartelu online: www.profit-over-life.org
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Látka „Be 1034“
patentovaná
společností Bayer,
která se testovala v
Osvětimi. Patentované
léky představovaly 
v poválečných plánech
koalice nacistů s IG
Farben klíčový nástroj
ekonomické kontroly
nad Evropou

Farmaceutický boss
Fritz Ter Meer: Z
válečného zločince
šéfem společnosti
BAYER

Německý kancléř Ade-
nauer a jeho „šedá emi-
nence“ Globke (vpravo)

Carl Wurster:
Z dodavatele
smrtícího plynu do
koncentračních
táborů šéfem
společnosti BASF

Walter Hallstein:
Z nacistického
právníka architektem
právního rámce EU

Helmut Kohl: 
Zaměstnanec
společnosti BASF
pozvednutý do funkce
německého kancléře

Angela Merkel:
z „oblíbeného děvčete“

Helmuta Kohla „politick-
ým bičem“ chemického
kartelu

Wolfgang Schaeuble:
v zastoupení chemického
kartelu transformuje
evropské demokracie do
podoby orwellovské EU 

Koncern IG Farben uloupil Československu jeho
klíčová průmyslová odvětví. Jakýkoli odpor vůči
okupaci země nacisty a IG Farben byl brutálně 
potlačen – jako zde v Lidicích.

Židé i lidé slovanského původu byli považováni za
tvory druhé kategorie, kteří – v nejlepším případě –
měli dovoleno přežívat jako sluhové nadřazené rasy
nebo – v horším případě – zahynuli v koncentračních
táborech jako Terezín (nahoře).

Průmyslový komplex IG Auschwitz: Vykořisťování
lidí a přírodních zdrojů v zájmu nadnárodních 
korporací – s laskavým svolením IG Farben.

Rampa v koncentračním táboře Osvětim: 
Neúcta k milionům lidských životů – s las
kavým svolením IG Farben.

Tehdy (okupované Československo, 1939 – 1945)

● Bohatství země ve vlastnictví nadnárodních společností
působících po celé Evropě

● Národní průmysl České republiky je marginalizován

● Právní systém České republiky je nahrazen zahraničními 
předpisy uvalenými jménem nadnárodních společností

● Devizové rezervy České republiky jsou ke škodě národního
hospodářství zpronevěřeny na financování dovozu drahých
výrobků chráněných evropskými patenty 

● Veřejné mínění je manipulováno zahraničními zájmy subjektů
zainteresovaných v českých sdělovacích prostředcích

● Aby bylo možno potlačit jakýkoli odpor, zavádějí se zahraniční
policejní zákony, jež občanům České republiky odnímají základní
občanská práva  
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u odsouzeni k tomu prožít je znovu.“

Okupace Prahy nacisty a porobení celého
Československa ve jménu IG Farben.
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Nadace Památník –
Hospic pro město 
Osvětim byla uvedena 
v život 24. listopadu 1999
zásluhou Společností 
pro Ochranu města 
Osvětim (Gesellschaft
zum Schutz der Stadt
Oswiecim) a Společností
příznivců osvětimské
půdy (Gesellschaft der
Liebhaber der
Auschwitzer Erde). 

Tato iniciativa vznikla především díky
někdejšímu osvětimskému vězni,
Augustu Kowalzcykovi.

I po svém návratu na svobodu se
někdejší osvětimští vězni dosud cítili
jako dlužníci obyvatel Osvětimi a
okolí, protože právě tito místní 
obyvatelé přispěli k tomu, že bylo
zachráněno tolik životů.

Aby zde zůstala vzpomínka na 
obyvatele Osvětimi a okolních vesnic,
kteří pomáhali vězňům Osvětimi a
Birkenau, povstala iniciativa za
zřízení památníku.

Památníkem by měl být hospic –
místo, kde najdou pomoc nemocní a
trpící v posledním stadiu své nemoci.

27. ledna 2000, v den 55. výročí
osvobození koncentračního tábora
Auschwitz – Birkenau, položil polský

president A. Kwaszniewski základní
kámen ke stavbě hospice.

Nadace Památník – Hospic pro
město Osvětim je pořadatelem akce
„Never Again!“ Tím zakladatelé plní
slib, který si dali při svém
osvobození – udělat vše pro to, aby
se historie neopakovala.

Teď, když se v České republice a 
v dalších evropských státech
vzmáhají stejné zájmy, které kdysi
umožnily vznik 2. světové války a
koncentračního tábora v Osvětimi,
je čas přihlásit se o slovo.

August Kowalczyk a jeho druhové
chtějí vyburcovat obyvatele České
republiky a dalších evropských
zemí: „Nikdy víc!“. Musíme rozvi-
nout iniciativu: jedna Evropa – lidu
pro lid.

HOSPIC PRO 
MĚSTO OSVĚTIM

27. ZÁŘÍ, OD 19:00 HOD.

OBECNÍ DŮM
A.S. NÁM. REPUBLIKY 1090/5
111 21 PRAHA 1
VSTUP ZDARMA
Organizuje Hospizium Auschwitz
Podporuje Nadace dr. Ratha 

„PŘEDÁVÁNÍ
ŠTAFETY“
„Burcující shromáždění“
určené občanům Prahy 
a České republiky

„Evropské národy tvoří v tomto světě jednu rodinu...
Není příliš rozumné  představovat si, že v takovémto 
přeplněném domě, jakým Evropa je, je možné, aby si
komunita národů zachovala dlouhodobě různé legální
systémy a různé koncepty práva.“

Adolf Hitler 7. března 1936 v Říšském sněmu

Cílem druhé světové války
nebylo zničení Evropy skupinou
nacistických šílenců. Jednalo
se o promyšlený strategický
pokus německého chemického
kartelu využít nacisty k vojen-
skému sjednocení Evropy (a
později celého světa) ve
„společný trh“ kontrolovaný
koncernem IG Farben.

Ze záznamů Norimberského
procesu s válečnými zločinci
vedeného proti IG Farben jasně
vyplývá, že společnost IG Far-

ben nejenže plánovala vojen-
ské dobytí Evropy, ale vypraco-
vala i plány poválečného
uspořádání Evropy pod její kon-
trolou. Plán IG Farben nesl
název „Ekonomický řád velké
Evropy“ (Europäische Gross-
raumwirtschaft).

Klíčovým prvkem poválečného
hospodářského řádu v Evropě
byl takzvaný „Reichspatent“,
zajišťující IG Farben a několika
dalším nadnárodním spo-
lečnostem se sídlem v
Německu výhradní práva
prodávat své výrobky na bázi

pokročilých technologií po celé
Evropě. 

Dne 20. července 1940, po
obsazení Československa, Pol-
ska, Holandska, Francie a
dalších evropských států,
koncern IG Farben zformuloval
svůj plán na zajištění vlastní
ekonomické nadvlády nad
poválečnou Evropou pod tit-
ulem:  „Postavení německého
říšského patentu v evropském
ekonomickém prostoru pod
německým vedení“ 

(viz www.profit-over-life.org). 

Tato patentová strategie měla:
1. přinutit miliony Evropanů
platit ekonomické „příspěvky“
ve formě patentových poplatků
za veškeré chemické, farma-
ceutické a další výrobky s 

vysokým podílem pokročilých
technologií; a dále 2. získat
kontrolu nad klíčovými sektory
ekonomiky, např. celý sektor
zdravotní péče měl být kon-
trolován byznysem patento-
vaných léčiv z produkce IG Far-
ben.   

Přesně týž cíl mají i násle-
dovníci IG Farben a jejich „polit-
byro“v Bruselu. Pokud se plány
EU uskuteční, až 50% prů-
měrného příjmu každého pol-
ského občana bude vynaloženo
ve formě „příspěvků“ hrazených
nadnárodním farmaceutickým a
chemickým společnostem. 

Miliony občanů České repu-
bliky a dalších evropských
zemí se opět stanou obětmi
týchž ekonomických zájmů.

Ústředí IG Farben ve Frankfurtu, Německo

Generální ředitel IG Farben Schmitz (vpravo) veřejně
prezentuje svou loutku Hitlera pouhých několik týdnů
poté, co koalice nacistů s IG Farben uchvátila moc.

Budova „NW7“ koncernu IG Farben v Berlíně byla
místem, kde se do detailů plánovalo vojenské dobytí
Evropy a její poválečné uspořádání.

I když v současnosti miliony eur plynou do Čech jako takzvané dotace, 
v nasledujicích deseti letech získá farmaceutický a chemický kartel 

pokoutně od českého obyvatelstva sta miliard eur.

Po neúspěchu vojenského pokusu o porobení
Evropy zřídily nástupnické firmy IG Farben své 
„politbyro“ v Bruselu. Odtud se nyní snaží o 
politické převzetí nadvlády nad Evropou v zájmu
ropného a farmaceutického kartelu.

Prostředky používané ropným a farmaceutickým
kartelem k zajištění své kontroly nad Evropou

Tehdy
Poválečné plány IG Farben

• Patentované farmaceutické výrobky

Dnes
Plány nástupnických společností 

IG Farben na úrovni EU

Titulní strana časopisu IG Farben
Journal u dubna 1941, na níž je veřej-
ně zobrazena mapa hospodářského
porobení Evropy – několik měsíců
předtím, kdy Wehrmacht zahájil svůj
vojenský útok!

EVROPA OD 
LISABONU PO SOFII

EVROPA OD 
LISABONU PO SOFII

Totéž
Totéž
Totéž

www.hospicjum.oswiecim.pl

HOSPIC PRO 
MĚSTO OSVĚTIM

• Další patentované produkty 
s vysokým podílem pokročilých
technologií

• Patentované chemické výrobky
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