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На  посљедњем састанку групе Билдерберг, коју многи сматају "свјетском  владом у
сјенци", детаљно су анализирани Кина, Ирак, Русија, те криза у  ЕУ, закључено је да се
становништво планете смањује превише споро, за  шта је алтернатива - нови свјетски
рат.

  Медији  износе претпоставке да је ова моћна група, коју чине садашњи и бивши 
политичари, банкари, аристократе и бизнисмени, говорила и о ширењу  војних дејстава у
пуном обиму на Блиском истоку и у сјеверној Африци. На  јунском састанку у Сент
Морису, који је као и увијек био строго  затворен за јавност и добро обезбијеђен, група
Билдерберг је, наводно,  дискутовала и о подршци евру и закључено је да Грчка и
остале земље у  зони која је у кризи треба да плате дугове острвима или чиме већ 
могу....   

Такође, разговарано је о наставку окупације  Ирака, те о изазивању низа криза у Кини и
Русији како би били подривени  њихови финансијски системи као и о томе да са
алтернативним масмедијима и  интернетом који неће бити контролисан "може нешто и да
се уради"...

  

На састанку "одабраних" много се говорило и о ширењу војних  дејстава у пуном обиму на
Блиском истоку и у сјеверној Африци.

  

Како о посљедњем засједању ове групе пише британски "Гардијан", ове  године је
"Билдерберг био много шири него раније. Већа гомила, више  имена, више репортера".

  

"Гардијан" је примијетио и руског  олигарха Алексеја Мордашова, главног власника и
директора компаније  Северстаљ, чијој је фирми-кћерки "Северстаљ западна Америка" 
Министарство енергетике САД - одобрило кредит од 730 милиона долара за 
модернизацију челичане у Дирборну, држава Мичиген.
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То није први руски олигарх на билдербершком прагу. На примјер,  2008. године, када су
се "посвећени" састајали у Грчкој, на Криту, био  је позван Олег Дерипаска. Притом,
прецизирају британске новине,  проширење круга учесника свједочи о томе да се шири и
круг интереса  домаћина "сједељке".

  

Зна се да је Билдербершки клуб постављен по принципу масонске ложе. Његова
структура се састоји из три круга.

  

Спољни је довољно широк и чланови тог круга знају само дио праве стратегије и правих
циљева организације.

  

Други, Управљачки комитет, састоји се од 35 људи којима је 90 одсто познат задатак
Групе.

  

Најужи круг - Консултативни комитет  - има десетак чланова који у  танчине знају
истинске циљеве и стратегију организације и који  посjедују сва овлаштења у вези са
радом групе у периоду између два  годишња засjедања.

  

Довољно је рећи да је засjедање у Сент  Морису, од 9. до 12. јуна ове године, прошло
под покровитељством само  једног члана - Дејвида Рокфелера.

  

Остали стални чланови  Консултативног комитета, дакле најужег тијела Билдербрега,
су: Едмунд де  Ротшилд, Збигњев Бжежински, Пол Волфовиц, Хенри Кисинџер, (сада 
покојни), Ричард Холбрук, Етјен Давињон, Хенри Хајнц и Романо Проди.

  

Новинари су пребројали да актив клуба уједињује 383 особе, чију  трећину чине
Американци - представници апарата предсједника САД, Стејт  департмента,
најкрупнијих корпорација, банака и пословних кругова.  Читава та "војска" је наоштрена
да сачува и учврсти систем владања  свјетским поретком на свој билдербершки начин.
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