DEZVĂLUIRI
”Grove” s-au axat pe teme majore:
găsirea de soluţii rapide pentru
creștere economică în SUA și
Europa, micșcările care au loc
în Orientul Mijlociu, politicile
UE și amenințarea războiului
cibernetic. Dar în cele trei zile
de întâlniri, subiectele dezbătute
au fost mult mai numeroase:
distrugerea
dispozitivelor
nucleare iraniene; combaterea
unei pandemii globale, cauzată,
în parte, de rezistenţa în creştere
la antibiotice; revoluţionarea
tehnologiei de imprimare 3D
şi găsirea de modalităţi prin
care să poată fi controlată
democratizarea
producţiei,
supraveghere de către stat a
internetului; înfiinţarea unui
minister al adevărului pentru
internet, similar cu cel susţinut
de Bill Clinton. Noua instituţie
ar controla tot ce este publicat
în spaţiul virtual; dezvoltarea
aşa-numitelor ”oraşe inteligente“,
care spionează orice aspect al
comportamentului public, prin
instalarea de sisteme electronice;
mai multe ajutoare financiare
pentru ţările cu probleme, pentru
susţinerea monedei euro; o
creştere economică minimă în
2013; o ultimă mişcare pentru a
opri Marea Britanie să părăsească
UE, distrugând astfel visul unei
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federaţii europene centralizate;
mărirea puterii obţinute de
băncile centrale, prin ”reforma
bancară“.
Despre aceste dezbateri din
spatele uşilor închise, CNBC
susţine că ”La reuniunile
Clubului Bilderberg, discuţiile
sunt informale şi de aceea
sunt, adesea, înconjurate de o
aură de mister. Ele sunt văzute
ca oportunitatea supremă de
„socializare“, fără obligaţii între
liderii lumii politice, economice

şi financiare. Dintre invitaţi,
două treimi vin din Europa, iar
restul din America de Nord, scrie
CNBC. „Datorită naturii private
a conferinţei, participanţii nu
sunt legaţi de nicio convenţie
oficială sau de poziţii dinainte
stabilite. De aceea, ei pot asculta
în linişte, pot reflecta şi trage
concluzii. Nu există o agendă fixă,
nu se propune nicio concluzie,
nu se votează şi nu sunt emise
comunicate“, se arată şi pe pagina
de internet a Clubului.

Unii critici spun că grupul
Bilderberg este o conspiraţie
capitalistă, iar alţii că are ca scop
crearea unei economii mondiale
planificate.
Parlamentarul
britanic Michael Meacher a
descris Bilderberg ca fiind „o
entitate
antiguvernamentală
de lideri ai capitalismului de
piaţă occidental, care se adună
în secret pentru a-şi menţine
puterea şi influenţa departe de
ochii lumii“.Acuzat frecvent de
comploturi la nivel mondial,
grupul Bilderberg este format
din cei mai influenți politicieni,
oameni de afaceri, șefi de bănci,
dar și capete încoronate. A fost
fondat în anii ’50 de magnatul
american David Rockefeller şi
de bancherii familiei Rothschild.
Potrivit însă agenţiei Reuters,
clubul exclusivist a luat ființă
în anii de început ai războiului
rece, ca o reacție la amenințarea
comunismului.
Secretomania care învăluie de
atunci acest bastion de putere
și influență din lume îi înfurie
an de an pe activiștii antiglobalizare, dar participanții la
fiecare întâlnire a grupului sunt
protejaţi de serviciile secrete ale
principalelor state reprezentate,
în frunte cu CIA.
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Grup de protestatari în
faţa hotelului Grove
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