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SCENARII

20 de membri, Franþa, Italia ºi Marea
Britanie au fiecare câte 18, Spania 12 membri, iar restul þãrilor au între 1
ºi 6 membri. România ºi Bulgaria s-au
alãturat Trilateralei din anul 2004.
Din Comisia Trilateralã fac parte,
printre alþii, prinþul Charles al Marii
Britanii, preºedintele CE, Jose Manuel
Barroso, dar ºi fostul premier Tony
Blair, fostul cancelar Gerhard
Schroder ºi fostul preºedinte al SUA
Bill Clinton.

Triada controleazã
economia ºi politica

Poate pare contradictorie afirmaþia acestei organizaþii care susþine
cã nu are nici influenþã, nici implicare
politicã. E drept, nu se admite participarea politicienilor activi, dar în
prezent, printre membrii marcanþi,
alãturi de cei amintiþi mai devreme,
se numãrã: George Bush senior, Dick
Cheney ex-vicepreºedinte SUA, Henry
Kissinger secretar de stat în administraþia Nixon ºi Ford, Madeleine
Albright, Alan Greenspan, ex- director al “American Federal Reserve” ,
Paul Wolfowitz - fost preºedinte al
Bãncii
Mondiale-,
Robert
S.
McNamara - fost secretar al apãrarii
SUA, fost preºedinte al Ford Motor -,
controversatul George Soros, plus
directorii executivi ai ma-rilor corporaþii, ºi ei incluºi în Comisie
(“Boeing”, “Coca Cola”, “Hewlett
Packard”,
“Texas
Instruments”,
“AT&T”, “Exxon”, “Enron”, “Xerox”,
“Pepsico”, “Goldman Sachs” etc).
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Consideratã o puternicã “armã a
Clubului
Bilderberg”,
despre
Trilateralã, se spune cã este o formã
superioarã de conducere interstatalã ,
pe lângã care O.N.U. ºi N.A.T.O par
niºte O.N.G.-uri…Trilaterala, dupã
cum sugereazã ºi denumirea sa, este
un for superior de conducere care concentreazã întreaga putere politicã, militarã, economicã ºi administrativã a
Europei Occidentale, Statelor Unite ºi
Japoniei. Conducãtori de companii
multinaþionale, demnitari ai þãrilor
bogate ºi partizani ai liberalismului

economic au înþeles cã trebuie sã
strângã rândurile, dacã vor sã-ºi
impunã viziunea lor despre planetã. De
aceea, la 1 iulie 1973, la Tokyo, într-o
lume atunci bipolarã, liderii Clubului
Bilderberg - David Rockefeller, Henry
Kissinger ºi Zbigniew Brzezinski lansau Comisia Trilateralã, compusã
din SUA, Europa, Japonia.

ªi corporaþiile
conduc lumea

Adevãrat cenaclu al elitei politice ºi
economice, Trilaterala a suscitat con-

troverse de la început, fiind învinuitã cã
la fel ca ºi Consiliul pentru Relaþii
Externe ar fi finanþatã de magnatul
David Rockefeller. Scopul ei ar fi sã
urneascã forþele de vârf ale giganþilor
industriali ºi economici din SUA,
Europa Occidentalã ºi Japonia ºi sã
forþeze crearea “noii ordini mondiale”.
Astãzi, tot mai multe voci susþin cã
Triada are sub control economia,
politica, armata ºi mass-media din
America, reuºind ºi performanþa de a
aduce în interiorul consiliului director
elita domnitoare din Japonia.
Regrupând personalitãþi dintre cele
mai distinse ºi influente din cele trei
zone-cheie ale lumii, Trilaterala s-a
impus rapid ca un principal instrument al acordului dintre SUA, Europa
ºi Japonia, grijulie totodatã sã protejeze interesele companiilor multinaþionale. Obiectivele urmãrite în
procesul glo-balizãrii sunt stabilite
de marile corporaþii. Oamenii de
ºtiinþã sunt cei care oferã studii pentru a justifica aceste obiective corporatiste, iar politicienii prezintã publicului aceste idei ºi eventual introduc legi noi care sã ducã la
îndeplinirea acestor obiective; massmedia face propagandã pentru a
obþine
consensul
popular
ºi
susþinerea publicã a mãsurilor cerute
de corporaþii. ªi ar trebui sã ne
reamintim ºi sloganul lui Kissinger
din anii ‘70 : “Cine controleazã
petrolul controleazã naþiuniler“.
Lucia Ivãnescu

