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David Rockefeller

Summit-ul prezidat
de Rockefeller ºi
Kissinger
Lucrãrile de la “Suvretta House” au fost
prezidate de David Rockefeller ºi de Henry
Kissinger, deºi preºedintele Clubului
Bilderberg este vicontele belgian Etienne
Davignon. În spatele uºilor închise, unii
dintre cei mai puternici oameni ai lumii au
discutat ºi au luat decizii pe teme fierbinþi:
rãzboiul din Libia, preþul petrolului,
revoltele care au loc în lumea arabã. Se
spune cã participanþii la summit s-au arãtat
îngrijoraþi cã legislativul american ar putea,
în curând, sã se opunã rãzboiului din Libia,
considerându-l “o invazie ilegalã ºi
imoralã, desfãºuratã de NATO ºi UE sub
adãpostul unei operaþiuni umanitare”. Se
pare ºi cã membrii clubului ar fi decis sã se
facã presiuni pentru extinderea conflictului
din Libia, justificându-ºi demersul datoritã
creºterii preþului petrolului ºi scumpirii
îngrijorãtoare a alimentelor. “Guvernul
mondial din umbrã” s-ar fi declarat îngrijorat ºi faþã de miºcãrile de libertate din
þãrile arabe, care sunt susþinute cu ajutorul
Internetului. O altã temã viu dezbãtutã a
fost moneda euro ºi provocãrile pe care

zona euro le va avea în viitor. Cei mai puternici oameni de pe planetã cautã soluþii
salvatoare pentru ca acestã parte a Europei
sã se redreseze economic.Membrii
Bilderberg se gândesc chiar ºi la desfiinþarea monedei euro ºi revenirea la monedele anterioare uniunii monetare, precizeazã site-ul infowars.com, cel care a
urmãrit atent summitul din Elveþia. Culmea
este cã în urmã cu un an, într-unul din
rarele interviuri pe care le-a dat, Étienne
Davignon se lãuda cã tocmai Bilderberg a
ajutat le crearea monedei euro, clubul fiind
cel care a introdus pentru prima datã în
agenda discuþiilor politice ideea unui singur etalon monetar, la începutul anilor
1990.
De asemenea, presa elveþianã scrie cã s-a
discutat ºi despre metodele de convingere
a opiniei publice americane de necesitatea
acordãrii de noi ajutoare financiare Greciei,
Irlandei, Portugaliei ºi altor þãri ale Uniunii
Europene, ce se îndreaptã spre faliment ºi
tulburãri sociale de amploare.

120 de elitiºti
la St. Moritz

Deºi reuniunea a fost dominatã de
finanþiºti, la “Suvretta House” au fost
prezenþi ºi lideri politici, capete regale ºi
oameni de afaceri cu succes mondial, în
total 120 de reprezentanþi ai elitei mondiale, printre alþii, premierul britanic David
Cameron, trezorierul englez George
Osbourne, dar ºi regina Sofia a Spaniei,
prinþul Charles, ex-preºedintele Bill
Clinton, Herman van Rompuy, preºedinte
Consiliul European, Jean-Claude Trichet,
ex-preºedintele Bãncii Centrale Europene,
Robert B.Zoellick, preºedintele Bãncii
Mondiale, precum ºi directorii unor companii importante din întreaga lume, unele
producãtoare de arme ºi medicamente,
patroni de presã ºi jurnaliºti. Misterul care
învãluie de fiecare datã conferinþa Clubului
Bilderberg alimenteazã însã teoriile conspiraþiei, care-i acuzã pe membrii acestuia
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cã ar fi responsabili de criza financiarã
prin care trecem. “Astfel de întâlniri fac
parte din istoria superclasei. Ele oferã
accesul la unii din cei mai retraºi ºi evazivi
lideri ai lumii. Ca atare, reuniunile lor
reprezintã unul dintre mecanismele neoficiale ale puterii”, scrie “The Economist“,
editorul acestei publicaþii fiind un participant obiºnuit la conferinþele anuale
Bilderberg. Pe agenda dezbaterilor au mai
fost ºi alte subiecte: accidentul nuclear de
la centrala japonezã Fukushima-1,
închiderea centralelor nucleare în
Germania, provocãrile cu care se confruntã
Uniunea Europeanã, reþelele sociale,
Orientul Mijlociu ºi China în contextual
crizei financiare. Ar mai fi de spus cã în
acest an a fost prima oarã când organizatorii au fãcut publicã lista cu numele participanþilor, ceea ce înseamnã cã pânã ºi
secretomania de care este învinuit clubul se
clatinã.

Structura forumului

Prima reuniune Bilderberg a avut loc în
1954, când liderii din SUA ºi Europa s-au
întâlnit pentru a combate sentimentul antiamerican de pe bãtrânul continent, urmare
a celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
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