
Bilderberggruppen –
En maktelit bakom 
stängda dörrar

Om en grupp på hundratrettio personer; 
kända skådespelare, musiker och 
sportstjärnor – skulle träffas på ett 
hotell utan att media hade något 
tillträde skulle det leda till kraftiga 
skriverier. Och oavsett tillåtelse eller 
inte hade massvis av journalister 
försökt få en inblick i varför gruppen 
samlades – allt för att få ett scoop.

Byt nu ut kändisarna mot västvärldens 
största makthavare: presidenter, ministrar, 
bankirer, mediamoguler, kungligheter och 
chefer för de största företagen och 
föreställ dig att de träffats utan att media  
får reda på vad som sägs... 
i över femtio år. Låter det otroligt? 

... Otroligt men sant. 
Bilderberggruppen har existerat sedan 
1954 och träffas en gång per år. Samtliga 
deltagare är från Europa och USA. 
Deltagarna varierar varje år (via inbjudan) 
även om det finns nyckelpersoner som 
alltid är närvarande t. ex medlemmar av 
Rockefellerfamiljen och Henry Kissinger.
Svenska politiker och makthavare så som 
Percy Barnevik och Carl Bildt har också 
deltagit upprepade gånger. Fredrik 
Reinfeldt deltog ett par månader innan han 
blev statsminister.

Enligt grundarna själva så är mötenas 
syfte att låta dem diskutera utan
journalisters intrång och att kunna prata 
öppet. Deltagarna har tystnadsplikt om vad 
som sägs, och ingenting skrivs ner. 

Eftersom representanter från massmedia 
själva deltar på dessa möten, förklarar det 
varför det är så få människor som känner 
till gruppen, och varför det är ”avhoppare” 

från mainstream-media samt alternativ 
media som skriver om dem mest.

Daniel Estulin, författare till Den sanna 
historien om Bilderberggruppen, hävdar att 
gruppen tror sig stå över vanliga 
människor, och försöker fatta beslut kring 
världens ekonomiska utveckling för ”vårt 
eget bästa”. Deras syfte menar han, är att 
skapa ett stort globalt världsföretag. Detta 
förklarade han öppet i EU-parlamentet 
den1 juni i år.1 

I år träffades de ...

Den  3-7 juni i Sitges, Spanien. Fyra 
svenskar var närvarande: Urban 
Bäckström, VD Svenskt Näringsliv och före 
detta riksbankschef, utrikesminister Carl 
Bildt, Jacob Wallenberg, ordförande 
Investor och Lars Renström, ordförande 
Alfa Laval. På årets agenda påstås 
följande ha diskuterats:

Kan Euron överleva?
Har vi institutioner som kan hantera 

världsekonomin?
NATO och Afghanistan: Den konkreta agendan 

för alliansen
Iran och Ryssland: Ekonomiska och finansiella 

hot mot Alliansen
Framtiden för dollarn: Alternativa scenarier2

1 Estulin unmasks Bilderberg Group in EU Parliament: http://www.youtube.com/watch?v=WHtO8Q119ms

2 Mats Sederholm: http://www.sourze.se/Bilderbergergruppen_och_de_avgörande_besluten_10716166.asp

Mötena äger rum oftast på ett hotell, och övervakning med säkerhetspolis är maximal. 

Bilden visar  demonstranter och säkerhetspolis. Sitges, Spanien.

Bilderberggruppen –
En maktelit bakom 
stängda dörrar

Om en grupp på hundratrettio personer; 
kända skådespelare, musiker och 
sportstjärnor – skulle träffas på ett 
hotell utan att media hade något 
tillträde skulle det leda till kraftiga 
skriverier. Och oavsett tillåtelse eller 
inte hade massvis av journalister 
försökt få en inblick i varför gruppen 
samlades – allt för att få ett scoop.

Byt nu ut kändisarna mot västvärldens 
största makthavare: presidenter, ministrar, 
bankirer, mediamoguler, kungligheter och 
chefer för de största företagen och 
föreställ dig att de träffats utan att media  
får reda på vad som sägs... 
i över femtio år. Låter det otroligt? 

... Otroligt men sant. 
Bilderberggruppen har existerat sedan 
1954 och träffas en gång per år. Samtliga 
deltagare är från Europa och USA. 
Deltagarna varierar varje år (via inbjudan) 
även om det finns nyckelpersoner som 
alltid är närvarande t. ex medlemmar av 
Rockefellerfamiljen och Henry Kissinger.
Svenska politiker och makthavare så som 
Percy Barnevik och Carl Bildt har också 
deltagit upprepade gånger. Fredrik 
Reinfeldt deltog ett par månader innan han 
blev statsminister.

Enligt grundarna själva så är mötenas 
syfte att låta dem diskutera utan
journalisters intrång och att kunna prata 
öppet. Deltagarna har tystnadsplikt om vad 
som sägs, och ingenting skrivs ner. 

Eftersom representanter från massmedia 
själva deltar på dessa möten, förklarar det 
varför det är så få människor som känner 
till gruppen, och varför det är ”avhoppare” 

från mainstream-media samt alternativ 
media som skriver om dem mest.

Daniel Estulin, författare till Den sanna 
historien om Bilderberggruppen, hävdar att 
gruppen tror sig stå över vanliga 
människor, och försöker fatta beslut kring 
världens ekonomiska utveckling för ”vårt 
eget bästa”. Deras syfte menar han, är att 
skapa ett stort globalt världsföretag. Detta 
förklarade han öppet i EU-parlamentet 
den1 juni i år.1 

I år träffades de ...

Den  3-7 juni i Sitges, Spanien. Fyra 
svenskar var närvarande: Urban 
Bäckström, VD Svenskt Näringsliv och före 
detta riksbankschef, utrikesminister Carl 
Bildt, Jacob Wallenberg, ordförande 
Investor och Lars Renström, ordförande 
Alfa Laval. På årets agenda påstås 
följande ha diskuterats:

Kan Euron överleva?
Har vi institutioner som kan hantera 

världsekonomin?
NATO och Afghanistan: Den konkreta agendan 

för alliansen
Iran och Ryssland: Ekonomiska och finansiella 

hot mot Alliansen
Framtiden för dollarn: Alternativa scenarier2

1 Estulin unmasks Bilderberg Group in EU Parliament: http://www.youtube.com/watch?v=WHtO8Q119ms

2 Mats Sederholm: http://www.sourze.se/Bilderbergergruppen_och_de_avgörande_besluten_10716166.asp

Mötena äger rum oftast på ett hotell, och övervakning med säkerhetspolis är maximal. 

Bilden visar  demonstranter och säkerhetspolis. Sitges, Spanien.



Andra tror att det är en chans för 
makthavare att förklara hur de ”egentligen 
tycker och tänker” så att de kan förstå vad 
de egentligen menar när de pratar i 
offentliga sammanhang.

Kritik mot denna grupp finns även innanför 
EU-parlamentets väggar men har sällan 
fått någon större medial uppmärksamhet.

Gruppen hade sitt första möte i Holland 
1954, och samordnades av prins Bernhard 
av Holland. Detta möte ansågs vara 
förgångaren och ursprunget till EUs 
bildande. Det finansierades för övrigt av 
CIA.

Har Bilderbergerna en helt oskyldig avsikt 
med sina möten?

Läs det här citatet av David Rockerfeller
och avgör själva:

Vi är dem tacksamma; Washington Post, New 
York Times, tidskriften Time och andra 
framstående publikationer, vilkas direktörer har 
deltagit i våra möten och respekterat sitt löfte i 
nästan 40 år om diskretion. Det hade varit 
omöjligt för oss att utveckla vår plan för 
världen, om vi hade blivit utsatta för 
publicitetens ljus under dessa år. Men världen 
är nu mer sofistikerad och förberedd att 
marschera i riktning mot världsregering. En 
intellektuell elits och världsbankers 
övernationella suveränitet är att föredra 
framför det nationella självbestämmande som 
tillämpats i gångna århundraden. (David 

Rockefeller, Bilderbergmötet 1991, Baden-baden, 
Tyskland, källa: Sourcewatch.org) Sökningsförslag och lästips:

bilderbergmeetings.org 
(deras egen hemsida)

sourcewatch.org 
google.com
wikileaks.org
bilderberger.org 
danielestulin.com
atimes.com
vaken.se
globalresearch.ca
reuters.com
geocrisis.com/cpr_bilderbergers_menu.htm

Boktips:

Den sanna historien om Bilderberggruppen, 
Estulin, Daniel, Anarchos förlag 2010
Superclass, Rothkopf, David, Leopard 2008

Ett axplock av personer som deltagit:

Percy Barnevik, företagsledare
(1992-2000, i styrkommittén 1994-1998)

Carl Bildt, f.d. statsminister, nuvarande 
utrikesminister
(1992,1993,1996,1997,1999,2006,2008-2010)

Henry Kissinger, f.d. amerikansk utrikesminster
(1957, 1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1977, 2008)

Zbigniew Brzezinski, rådgivare åt presidenter som 
Carter, Clinton, Bush (den yngre) och Obama
(1966,1968,1972,1973,1978,1985)

Mona Sahlin, f.d. svensk vice statsminister
(1996)

Barack Obama, nuvarande amerikansk president
(2008)

Olof Palme, f.d. svensk statsminister 
(1965, 1973, 1984)

Bill Clinton, f.d. amerikansk president
(1991)

Mario Draghi, ägare av Banca d´Italia
(2008)

Hans Bergström, tidigare chefredaktör på Dagens 
Nyheter
(1994) 

Paul A. Gigot, tidigare chefredaktör Wall Street 
Journal
(2007) 

Tony Blair, f.d. brittisk premiärminister
(1993)

Detta informationsmaterial är sammanställt av
Föreningen Cui Bono i Göteborg.

Vi rekommenderar att du själv söker informaion och 
bildar dig en egen uppfattning i denna fråga.
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