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Regina Sofia a Spaniei
Clubul îºi trage numele de la hotelul din
Oosterbeek (Olanda), unde a avut loc întâlnirea din 1954. Mmembrii fondatori sunt
prinþul Bernhard al Olandei, Joseph
Retinger, David Rockefeller ºi Denis
Healey. Grupul este compus din trei cercuri concentrice: Bilderberg Advisory
Committee (“comitetul consultativ”) constituie cercul central, cu vreo 20 de membri; Le Steering Committee (“comitetul
director”), un cerc mai puþin închis decât
primul ºi are 35 de membri, exclusiv
europeni ºi americani; “cercul exterior”,
cel mai larg, cuprinde 80% din participanþii
la reuniuni. Potrivit Consiliului federal
elveþian, “conferinþele Bilderberg sunt un
forum în care se schimbã pãreri despre
principalele subiecte de actualitate, din
domenii diverse, între membrii diferitelor
guverne, diplomaþi, politicieni, bancheri,
economiºti, oameni de ºtiinþã, editori de
mari publicaþii. (…)” În plus, “obiectivul
fiecãrei conferinþe îl constituie discuþiile
libere ºi deschise. Participanþii îºi apãrã în
aceste întruniri opiniile personale ºi nu
vorbesc în numele guvernelor lor”. Elita
politicã a lumii se întâlneºte în fiecare an,
spun unii ca într-un ritual, în cele mai
luxoase hoteluri ºi reºedinþe private din
Europa, iar o datã la 4 ani, în Statele Unite
sau Canada. Pânã în acest an, numele participanþilor au fost secrete, dar ei sunt
bancheri din toatã lumea, baroni ai trus-
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Preºedintele Bilderberg, Etienne Davignon

turilor de presã de mare calibru: The
Economist, The Financial Times,
Newsweek, La Republica, Corriere della
Sera, New York Times, Le Point etc, demnitari din diverse þãri, premieri, capete
încoronate ºi lideri politici.

Avantajele de a fi
membru Bilderberg

Clubul Bilderberg, artizan al noii ordini mondiale, cum susþin unii analiºti
politici, dominã lumea, iar specialiºtii
în “politici oculte” îl considerã drept
cel mai înalt for de conducere al ”marilor preoþi ai capitalismului”. Site-ul
oficial al grupului spune cã acesta este
“un forum mic, flexibil, informal ºi în
care pot fi exprimate diferite puncte de
vedere. Singura activitate a Bilderberg
o reprezintã întâlnirile anuale, unde nu
se propun legi ºi nu se voteazã nimic”.
La rândul sãu cunoscutul prof. univ.
englez Andrew Kakabadse apreciazã cã
“Bilderberg este, probabil, cea mai
influentã reþea globalã din toate timpurile. E o onoare imensã sã fii invitat
la întâlnirile sale. Faptul cã eºti acceptat înseamnã cã ai ajuns departe în
viaþã, cã ai contribuit la afacerile mondiale”.
Profesorul, coautor al unei cãrþi despre
Bilderberg, a explicat cã oportunitãþile
de a fi membru al acestei reþele sunt

“unice”. “Dacã nu ai fost la o întâlnire
a clubului, s-ar putea sã nu îl poþi suna
direct pe un alt membru, iar el sã-þi
rãspundã la telefon. Dacã ai fost, îþi va
rãspunde. Dacã nu mergi la întâlniri, sar putea sã dureze ºase luni pânã
reuºeºti sã vorbeºti cu o persoanã
importantã. Dacã mergi, rezolvi orice
problemã în douã minute”, povesteºte
Kakabadse. El mai spune ºi cã “sunt ºi
multe avantaje la nivel personal, dar
cel mai important mi se pare cã eºti
recunoscut drept o persoanã care poate
influenþa afacerile mondiale”, spune
Kakabadse. Cea mai mare temere a
celor invitaþi prima oarã la aceste
reuniuni este, în opinia profesorului, cã
s-ar putea sã nu mai fie chemaþi ºi a
doua oarã.

Vicontele Davignon,
mâna de fier
a clubului

De la înfiinþare, din 1954, liderii clubului au
fost: prinþul Bernhard al Olandei (19541975) ; Alec Douglas-Home (1977-1980);
Walter Scheel; Eric Roll (1986-1989); lordul Carrington (1990-1998); vicontele
Etienne Davignon conduce organizaþia cu
mânã de fier, din 1999. Nãscut la
Budapesta, este nu doar politician, ci ºi un
important om de afaceri din Belgia; ca
oricãrei Balanþe, nu-i este strãin spiritul

