
Jane Akre
Whistle-blowing Fox reporter tried to
caution public about synthetic
hormone rBGH used in cows. Fired
for her efforts, she sued Fox, won,
then lost on apppeal on a technicality. 

Ray Anderson 
CEO Interface, world’s largest
commercial carpet manufacturer.
Had an environmental epiphany
and reorganized his 1.4 billion
dollar company.

Joe Badaracco 
Prof. Of Business Ethics, Harvard
Business School. In all his years
teaching business, was never
asked so pointedly what a
corporation is.

Maude Barlow 
Chairperson, Council of
Canadians. Privatization critic.
We must re-define our relation-
ship to nature, corporations and
controlling institutions.

Mark Barry 
Competitive Intelligence
Professional—ie. a corporate sp y.
Without guilt, uses deception to
extract information from
corporate executives.

Elaine Bernard 
Director, Labor Program, Harvard
Business School. Morals over
markets. We need to determine
certain things shouldn’t be
bought and sold.

Edwin Black Author, IBM and
the Holocaust. Contends IBM’s
exclusive technology accelerated
the Holocaust with the
knowledge of it s CEO and other
employees.

Carlton Brown 
Commodities Broker. Says gold
traders had one thing on their
minds as the twin towers
burned.

Noam Chomksy
Institute Professor MIT. When you
look at a corporation, just like
when you look at a slave owner,
you want to distinguish between
the institution and the individual. 

Chris Barrett & Luke McCabe
First “corporately-sponsored”
university students. Convinced a
bank, First USA, to pay both
their $40,000 tuitions.

Peter Drucker
The first management guru.
Knew Thomas J. Watson, CEO of
IBM during WWII and spoke with
him about IBM’s relationship with
the Third Reich.

Dr. Samuel Epstein
Emeritus Professor, Occup-
ational and Environmental
Medicine, U of Illinois. Blames
the cancer epidemic on knowing
but uncaring corporations.

Andrea Finger 
Spokesperson for Disney-built
town of Celebration, population
5,000. Disney brand speaks of
reassurance, it speaks of
tradition, it speaks of quality.

Milton Friedman
Nobel Prize-winning economist.
Asking a corporation to be
socially responsible makes no
more sense than asking a
building to be.

Sam Gibara
Chairman, former CEO Goodyear
Tire, world’s largest tire
corporation. Says corporations
today have more power than
governments.

Richard Grossman
Founder, POCLAD, Program on
Corporations, Law and
Democracy. POCLAD initiates
dialogue on the authority of
corporations to govern.

Dr. Robert Hare
FBI’s top consulting psychologist
on psychopaths. The corporation
is the prototypical psychopath

Gabriel Herbas
Economist. Professor of
Economics in the State
U n i ve r s i ty, Bolivia. O u r
governments, sadly, are just
puppets for these companies.

Lucy Hughes
V P, Initiative Media, world’s
largest media-buying corpora t i o n .
Created Nag Factor study to help
c o r p o rations get kids to nag their
parents to buy.

Ira Jackson
Director, Center for Business and
Government, Kennedy School at
Harvard. Author, Capitalism with
a Conscience.

For more information, please contact Katherine Dodds (604) 722-3004

Jane Akre
Tényfeltáró riporter volt a Fox tévétásaságnál
amíg el nem bocsátották, amiért a szintetikus
szarvasmarha-növekedési hormon veszélyeirõl
próbálta meg tájékoztatni a közvéleményt.
Beperelte a Foxot; elõbb nyert, de késõbb formai
hibára hivatkozva elutasították a keresetét.

Ray Anderson
Elnök-vezérigazgató a világ leg-
nagyobb szõnyeggyártó vállalatánál. 
Környezetvédelmi megvilágosodás
szállta meg, és átszervezte 
1,4 milliárdos cégét.

Joe Badaracco
Az üzleti etika professzora a Harvardon.
Hosszú évek óta tanít közgazdaságtant.
Elmondta, hogy a film készítõi elõtt
senki sem szegezte neki ilyen egy-
szerûen a kérdést:,,mi is voltaképpen
egy részvénytársaság?”

Maude Barkow
A Council of Canadians civil szervezet
elnöke, a privatizáció-kritika a szak-
területe. Újra kell fogalmaznunk viszo-
nyunkat a természethez és a társadalmat
irányító intézményekhez – mondja.

Mark Barry
A versenyszféra hírszerzési szakértõje
– magyarul ipari kém. Lelkiismeret-
furdalás nélkül szedi ki csalással vagy
ámítással a keresett információkat 
a vállalati vezetõkbõl. 

Elaine Bernard
A Harvard Business School Munkaerõ-
programjának igazgatója. Az erkölcsöt 
a piac elé kellene helyezni – mondja.  
Meg kell húznunk valahol a határt, és
meg kell hagynunk néhány dolgot, amire
nem tesszük ki az „eladó” táblát.

Edwin Black
Az IBM és a holocaust címû könyv
szerzõje. Azt állítja, az IBM techno-
lógiája felgyorsította a Holocaustot, 
és ennek a vállalat vezetõi és 
alkalmazottai is a tudatában voltak.

Noam Chomsky
Antropológus professzor az MIT-nál. 
,,Ha egy társaságról van szó, el 
kellene választani az intézményt az
emberektõl – akárcsak a rabszolga-
tartót a rabszolgatartás intézményétõl.”

Chris Barett & Luke McCabe
Amerika elsõ, „cégek szponzorálta”
egyetemi hallgatói. Elsõként az 
USA-ban rávettek egy bankot, 
hogy fizesse ki fejenként 40 000 
dolláros tandíjukat.

Carlton Brown
Árutõzsde-bróker. 
Szerinte az aranykereskedõk örültek
a szeptember 11-i katasztrófának, 
mert sokat kerestek rajta.

Peter Drucker
Az egyik leigismertebb menedzser-guru.
Ismerte Thomas Watsont, az IBM vezér-
igazgatóját a II. világháború alatt, és
beszélt vele az IBM kapcsolatáról 
a Harmadik Birodalommal.

Dr. Samuel Epstein
Az Illinois Egyetem Környezetvédelmi 
és Környezetgazdálkodási Intézetének
nyugalmazott professzora. A rák
járványszerû terjedéséért a társaságok
nemtörõdömségét teszi felelõssé.

Andrea Finger
A Disney által épített 5 000 lelkes
„Ünnepváros” (Town of Celebration) 
szóvivõje. Finger asszony szerint a
Disney-név egyet jelent a biztonsággal, 
a hagyománnyal, a minõséggel.

Milton Friedman
Nobel-díjas közgazdász. Bízik az óriás-
vállalatokban, mégis azt állítja:„Ugyanúgy
képtelenség elvárni egy társaságtól a tár-
sadalmi felelõsséget, mint egy épülettõl
elvárni azt, hogy szaladjon le a sarki boltba.”

Sam Gibara
A Goodyear Tire jelenlegi elnöke és
korábbi vezérigazgatója. 
Gibara szerint ma a társaságok
erõsebbek, mint a kormányok.

Richard Grossman
A POCLAD (Program on Corporations,
Law and Demokracy) [Társaságok, Jog 
és Demokrácia Program] alapítója. 
A POCLAD párbeszédet kezdeményezett
arról, milyen joguk van a társaságoknak
a kormányzásra.

Dr. Robert Hare
Az FBI pszichopata bûnözõkre 
szakosodott vezetõ konzultánsa.  
„A részvénytársaságok, mint 
„személyek”, mintaszerû 
pszichopaták.”

Gabriel Herbas 
Közgazdász, a Bolíviai Állami Egyetem 
professzora. Véleménye szerint jelen-
legi kormányaink csak bábok a
részvénytársaságok kezében.

Lucy Hughes
Alelnök az Initiative Media Rt.-nél, a világ leg-
nagyobb médiafelvásárló vállalatánál. Az õ
nevéhez fûzõdik pl. a „Nyaggatási tényezõ” elne-
vezésû tanulmány, amelyben azt mérték fel, hogy
miként vehetik rá a cégek a gyerekeket arra,
hogy szüleiket több vásárlásra késztessék.

Ira Jackson
Igazgató, (Center for Business and
Government, Kennedy School at Harvard)
A lelkiismeretes kapitalizmus címû 
könyv szerzõje.

További információkért hívja Gálai Évát. Tel: 06 30 999 0226


