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O formidabilă cronică
a zilelor noastre!
Brad Birkenfeld este cel mai important avertizor din istorie, singurul om care
a dezvăluit cea mai mare fraudă fiscală din lume: 19 000 de conturi-client
desecretizate, 780 de milioane de dolari recuperați de IRS (fiscul american),
care l-a recompensat cu 104.000.000 de dolari!!!
BRADLEY C. BIRKENFELD
autor, avertizor financiar

Este tăcerea complicitate, atunci când observăm
un fapt de corupție?
În ceea ce privește observarea unei infracțiuni,
am subscris întotdeauna următorului motto: când
vezi ceva, spune ceva. Tăcerea este complicitate în
această situație. Societatea are nevoie ca, în cazul
în care suntem martori ai unei infracțiuni, fiecare
dintre noi să facă un pas în față.
Ce v-a determinat să dezvăluiți secretul bancar
elvețian?
A fost o decizie supremă aceea de a raporta
activitățile ilegale atunci când angajatorului meu
(UBS) ne-a mințit pe mine, pe colegii mei și pe
acționarii UBS. Au ascuns un document de trei pagini
în sistemul intern de comunicații (intranet), care
contrazicea în totalitate ceea ce ne pregăteau să
facem și ceea ce eram plătiți să facem. Documentul
de trei pagini nu ne-a fost arătat, nu ne-a fost dat
și niciodată nu am fost pregătiți pe baza acelui
document vital.
Ce reacție au avut politicienii ca urmare a publicării
cărții dumneavoastră?
Din partea politicienilor am avut reacții slabe, cu
excepția senatorului american Charles Grassley
(care a inițiat legea) și a senatorului american
John Wyden (care susține legea cu tărie). Ei susțin
avertizorii de integritate și sunt de acord cu
acțiunea lor de dezvăluire a fraudelor. În general
însă, peste tot, politicienii au păstrat tăcerea
asupra acestei probleme majore, ceea ce înseamnă
că sunt parte a problemei (nu a fraudei) prin
neinițierea unei legi a avertizorului de integritate
și a protecției acestuia, precum și a recompensei
pentru curajoșii avertizori.
Credeți că oamenii vor să afle adevărul?
Oamenii vor să afle adevărul, cu excepția acelora
care sunt implicați și/sau profită de pe urma

infracțiunii. Este important să devoalăm risipa, frauda și corupția în societatea noastră și
să insistăm pentru a avea legi care să se aplice vinovaților și pentru ca aceste legi chiar să
funcționeze.
Credeți că procesul de corupție este o boală contagioasă sau poate fi stopat?
Corupția se identifică greu. Oamenii trebuie să aibă o fundație morală și etică solidă pentru a
o opri să înflorească. Gândindu-ne la politicieni, legi și afaceriști implicați în corupție vedem
că sistemul trebuie să se vindece de un cancer masiv. Abuzul total de putere în sectorul public
ar trebui să fie sancționat drastic cu amenzi și închisoare pentru a arăta că societatea nu îl
tolerează și pentru a stabili un precedent. Efectul va fi acela de prevenție și respectare a legii.
Avertizorii de integritate au un rol important în expunerea corupției, dar au nevoie de legi care
să-i protejeze.
De unde sunt plătiți banii dați ca recompensă avertizorilor de integritate?
Legea avertizorului de integritate stipulează că avertizorii sunt plătiți numai din sumele
(amenzi, penalități, dobânzi etc.) recuperate din fraudele expuse de ei. Plătitorul de taxe
nu poartă vreo povară financiară în acest sens, ci dimpotrivă, primește un profit datorită
acțiunii curajoase a avertizorilor care expun fraudele. Plătitorul de taxe beneficiază, guvernul
beneficiază, avertizorul beneficiază și, în acest timp, frauda este eradicată. Câștigătoare este
societatea!
Cum ați devenit de la bancher scriitor?
Am vrut cu determinare să-mi spun povestea istorică în mai multe limbi pentru ca lumea să afle
adevărul. Am văzut prea multă corupție la UBS și în Departamentul American de Justiție, care
permite ilegalităților să continue ducând la suferința societății. Voi continua să țin prelegeri
pe plan international pentru a vorbi despre această saga fără precedent, astfel încât și alți
avertizori să fie motivați să facă un pas în față, să facă ceea ce trebuie.
Ce pasiuni, ce hobby-uri aveți?
Îmi face plăcere să colecționez obiecte ale campionilor de la F1 pentru că îmi place emoția
adevărată a curselor. De asemenea, colecționez obiecte de la primele șase echipe de hochei
americane, deoarece am jucat hochei pe gheață în liceu și în facultate. Îmi place să colecționez
armuri medievale, vitralii și antichități europene.
Vorbiți-ne despre bunicul dumneavoastră care s-a născut în România.
Aveam doar cinci ani când a murit bunicul meu, dar îmi voi aminti mereu câteva lucruri despre el.
Max avea o voce profundă și fuma pipă cu tutun fin. Juca golf și bridge cu aviditate. Se înconjura
de prieteni și se bucura să fie împreună cu ei la clubul la care erau membri. Eu fiind cel mai mic
dintre cei trei frați, Max îmi permitea mereu să stau lângă el în față pe suportul de mână din
mijloc. Își iubea nepoții și ne scotea mereu la restaurant când îl vizitam în Pennsylvania. Max
va rămâne mereu în amintirea noastră ca un om bun care îi ajuta pe alții, deși provenea dintr-o
familie săracă din România. El a reușit să aibă o carieră de succes în America.

