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ТЕОРИЈА завере или теорија интереса? Билдерберг група, светска елита која, како се
претпоставља, режира или бар то покушава, крупне планетарне догађаје, састаће се и
ове године у потпуној дискрецији. Место окупљања од 9. до 13. јуна биће хотел
„Кемпински“ у швајцарском планинском центру Сент Мориц.

  

Једна од тема на предстојећем, 59. састанку по реду, наводи се на сајтовима добро
упућених у активности Билдерберга, биће и Србија - како максимално убрзати њен
евро-атлантски пут. Више информација на ову тему засада нема.

  

Једна од главних тема ове године биће, наводи се, и могућа војна инвазија Америке на
Либију, као одскочна даска за напад на Иран. Говориће се и о глобалној економској
кризи и опасности од краха евро зоне због проблема у Грчкој, Шпанији, Португалу и
Ирској.

  

Канадски писац Данијел Естулин, аутор књиге „Клуб Билдерберг“, тврди да ову групу
чини око 350 особа, које поседују преко 80 одсто укупног светског богатства. Унутар
Билдерберга се налази савет од 120 чланова, који функционише као светска влада из
сенке.

  

Тврдо језгро организације чине породице Ротшилд и Рокфелер, као и краљевске
породице (В. Британије, Шпаније, Холандије...), а стални чланови су и Хенри Кисинџер,
Карл Билт, Јошка Фишер, Џорџ Сорош...

  

РЕЗЕРВАЦИЈА РЕДАКЦИЈА „Новости“ покушала је да путем Интернета резервише собу
у хотелу „Кемпински“ у периоду одржавања састанка Билдерберг групе, али нам је, уз
извињење, стигло обавештење да услуге хотела у траженом периоду „нису доступне“.

  

Састанку 2008. године присуствовао је Барак Обама (пре њега стални гост је био Џорџ
Буш), што је био сигуран знак да ће победити на изборима за председника САД.
Позивнице на састанке добијају и директори ММФ, Централне банке Америке,
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централних банака Европе и водећих нафтних и компјутерских компанија. Остатак
чланова се бира и позива по тренутној актуелности, односно по томе колико је
перспективно „улагати“ у њих.

  

- Билдерберг не представља класичну заверу, већ потенцијално опасан скуп људи који
желе централизовање глобалне економске и политичке моћи у корист корпорација. Он
није тајно друштво, већ идеологија - изјавио је Данијел Естулин у говору у Европском
парламенту на позив италијанског посланика Марија Боргезија.

  

Годишњи скуп Билдерберга окупља на једном месту трећину топ-политичара и две
трећине финансијско-пословних магната. Ништа се на састанку не снима и не бележи.

  

Велики светски медији ретко извештавају о овом догађају. Разлог: углавном се налазе у
власништву чланова Билдерберг групе.

  

(Вечерње новости)

  

 2 / 2


