
Charles Kernaghan
Az amerikai Nemzeti Munkajogi Bizottság igazgatója
A nyilvánosság elé tárta a Walmart és a Kathy Lee
Gifford cégek bérmunka-gyakorlatát, és ezzel köz-
ismertté tette a „sweatshop”(munkás-nyúzó) 
visszaéléseket, vagyis a harmadik világ béli
munkaerõ kíméletlen kihasználását.

Robert Keyes
A Kanadai Nemzetközi Üzleti Tanács
elnök-vezérigazgatója. Az üzleti világ
érdekeiért lobbizik a kereskedelmi
kérdésekben. Nem szereti a használni 
a „Corporation” szót.

Mark Kingwell
Filozófus, esztéta, író. 
,,A fõ kérdés: Hogy tehetnénk a 
részvénytársaságokat demokratikus
elvek szerint elszámoltathatóvá?”

Naomi Klein

A NO LOGO (Márkák, Multik,
Monstrumok) és a Fences and 
Windows címû könyvek szerzõje, a
„márkaépítés” jelenségének kutatója.
Klein egyik fõ tétele, hogy a piacon
már maga a márka a termék.

Tom Kline
Alelnök a Pfizer Inc.-nél, a világ legnagyobb
gyógyszeripari társaságánál. A kép egy város-
nézés alkalmával készült, melyen Kline a 
Pfizer által a vállalat brooklyni gyára körül
megvalósított emberbaráti kezdeményezésekkel
dicsekedett meghatottan.

Chris Komisarjevsky 
A Burson Marsteller-nek, a világ 
vezetõ PR ügynökségének vezér-
igazgatója. 
Õ az, aki segít a társaságoknak 
„hallatni a hangjukat”.

Dr. Susan Linn
Pszichiáter professzor, Baker Children’s
Centre, Harvard. Élesen elítéli a
„Nyaggatási tényezõ” címû tanulmányt,
és a gyerekek kialakulatlan elméjével
történõ visszaéléseket.

Sir Mark Moody-Stuart
A Royal Dutch Shell korábbi elnöke. Õ volt 
az elnök, mikor az óceánba akarták süllyesz-
teni a kiöregedett Brent Spar olajtornyot, 
és amikor Nigériában Ken Saro Wiwát nyolc
aktivista társával együtt a Shell érdekében
felakasztotta a helyi katonai diktatúra.

Michael Moore
Oscar-díjas dokumentumfilmes, best-
seller szerzõ. Moore szerint az igazi
gond a profitéhség: az óriáscégeknél
nem létezik olyan, hogy „elég.”

Robert Monks
A LENS (Institutional Shareholder
Services; Intézményes Szolgáltatás
Részvényeseknek) szervezet alapítója,
a kisrészvényesek jogvédelmének
képviselõje. Tucatnyi tõzsdei 
társaságot igazgatott.

Jonathan Ressler
A Big Fat Inc. Igazgatója, ,,titkos 
marketing”-tanácsadó. A kampánya 
által befolyásolt embereket kedélyesen
„halakhoz” hasonlítja, akik rákapnak 
a „márkacsalira”. 

Jeremy Rifkin
Az Economic Trends alapítvány elnöke. 
16 könyvet írt a technikai fejlõdés
társadalomra kifejtett hatásairól. 

Anita Roddich
A The Body Shop nevû cég alapítója. 
A „társadalmilag felelõs” társaságért 
mozgalom élharcosa.

[csak a tévéváltozatban tûnik fel].

Dr. Vandana Shiva
Fizikus, ökológus, feminista és 
génmanipuláció-ellenes aktivista.
Valahányszor valaki visszaélt a
hatalmával, törvényszerûen 
megbukott - mondja Shiva.

Clay Timon
A Landor „márkaépítõ” – cég vezér-
igazgatója. Ügyfelei közé tartoznak
olyan világcégek, mint a Visa, 
a Fedex a BP, stb.

Irving Wladawsky-Berger
Az IBM technológiai és stratégiai ügyek-
ben felelõs alelnöke. Visszautasítja
Edwin Black állítását, miszerint az IBM
elvesztette volna presztízsét a Holocaust
infrastukturális támogatása miatt. 

Michael Walker
Elnök, Fraser Intézet. 
A harmadik világban  éhbérért végeztetett 
bérmunka Walker szerint segít a világ
szegényeinek, hogy ,,jóllakjanak és
egészségesebbek legyenek”

Robert Weissman 
Szerkesztõ, bûnügyi szakértõ, a világ nagy-
vállalatai által elkövetett bûntettekkel
foglalkozik. Egy könyvben összegyûjtve
nyilvánosságra hozta a részvénytársasá-
goknak az emberiség ellen a 90-es évek-
ben elkövetett 100 legnagyobb bûnét.

Steve Wilson
Tényfeltáró riporter volt a Fox tévé-
társaságnál amíg el nem bocsátották egy
kollégájával. Az BST/rBGH (szintetikus)
szarvasmarha-növekedési hormon 
veszélyeirõl próbálta meg tájékoztatni 
a közvéleményt.

Mary Zapernick
A POCLAD (Program on Corporations, 
Law and Demokracy) [Társaságok, Jog 
és Demokrácia Program] koordinátora. 
A POCLAD párbeszédet kezdeményez 
az óriáscégek jogáról a társadalom 
kormányzásra. 

Oscar Olivera
A Koalíció a Víz és Élet Védelméért 
mozgalom tagja. A bolíviai környezet-
védõ bízik a nép „bölcsességének,
dühének, és lázadásának” erejében.

Howard Zinn
Történész. Az Amerikai Egyesült Államok
népének története (A People’s History of
the United States) c. könyv szerzõje.
,,A fasizmus Európában az óriáscégek 
segítségével jutott hatalomra” -
emlékeztet Zinn.


