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Atzeko atea

Mundua gobernuek gidatzen dute, antza.
Historia ofizialak inperio eta estatu ezberdinetako
agintariak seinalatzen ditu munduaren gidaritzat,
bata bestearen atzetik. Baina baieztapen sinple
honek inor gutxi asetzen du. Era batean edo
bestean, jende gehienak beste pertzeptzio bat
dauka buruan. G8, Munduko Bankua edota
Nazioarteko Diru Funtsa bezalako foroetan hartzen
dira mundu osoan eragina izango duten erabakiak,
beti ere multinazional erraldoien presiopean.
Horretaz jabetuta, bilera horien aurka jo dute
askotan mundu osoko gizarte mugimenduek.

Baina erabakirik garrantzitsuenak horrelako
foroetan hartzen al dira benetan? Hasiera batean
horrela ematen badu ere, badira bestelako foro
ezezagunagak, agian askoz erabakiorragoak
direnak.

Informazio bila

“Urtero hiru egunetan zehar burutzen den
bilera, Europa eta Ipar Amerikako bankari, eko-
nomilari, politikari eta gobernuetako kide garran-
tzitsuenen artean diren 100 lagun inguru biltzen
duena. Bilera Mendebaldeko herrialde ezberdin
batean egiten da urtero, eta segurtasun hertsiko
giroan burutzen da. Ordezkari bakoitzak bileran
zehar egiten diren eztabaiden inguruko sekretu-
tasuna mantenduko duela zin egiten du. Bileraren
helburua horrela deskribatu izan da: nazioarteko
harremanetan eta politika nazionaletan eragina
dutenei marku pribatu eta informala ematea, elkar
ezagutu eta haien amankomuneko arazoak konpro-
mezurik gabe eztabaidatzeko aukera izan
dezaten”.

Tinko bezain argia. Ez da webgune txiki batean
konspirazioaren teoriaren jarraitzaile sutsua den
lagun batek idatzitako testua, Britannica
entziklopedia ezagunean Bilderberg Biltzarraz
egiten den definizioaren pasarte bat baizik. Nahi
duenak egiazta dezake hori, esaterako, Bizkaiako

Aldundiak Bilbon duen liburutegian. Horrela egin
nuen nik, orain dela hiru urte inguru. Garai
horretan internet ez zegoen hain hedatuta paraje
hauetan eta mota horretako informazioa
eskuratzeak oraindik ere desafio bat suposatzen
zuen.

Egia esanda, harrituta geratu nintzen.
Bilderberg taldearena ez zen oinarririk gabeko
beste kontakizun hutsal horietako bat. Beste behin
ere seriotzat jotzen den iturri bat kontsultatzeak
zalantzak argitzen lagundu zidan.

Kontsulta horretatik denbora dexente igaro da,
eta gaur egun eskura dugun informazio kopurua
itzela da. Gehiegi agian, hainbeste informazioaren
artean zaila baita askotan egokiena aukeratzea.

Elitearen kluba

1954an bildu zen lehen aldiz talde hau
Herbeheretako Oosterbeek hiriko Bilderberg
hotelean. Bilera horrek jarraipena izan zuen
ondorengo urteetan. Herbeheretako Bernard
printzea izan zen Mendebaldeko eliteetako lagunak
bilduko zituen gune bat sortzeko ekimenaren
bultzatzaile nagusia, adiskide zuen Joseph H.
Retingerren proposamenari kasu eginez. Azken
honek, publikoki oso ezaguna ez bazen ere, eragin
haundia izan zuen garaiko inguru diplomatikoetan.
Nazioez gaindiko erakundeek gidatutako
munduaren antolaketa sistema bat eratzea zen
Retingerren ametsa.

Bilderberg taldearen sorrera erabat lotuta dago
Europar Batasuna sortzeko asmoari. Are gehiago,
talde hau jotzen da europar proiektuaren izkutuko
bultzatzaile gisa, eta baita euroa sortzearen
arduradun gisa ere.

Batzorde iraunkor batek gonbidatuak zeintzuk
izango diren erabakitzen du. Horietako askok
errepikatzen dute urte batetik bestera, baina beste
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batzuk urte konkretuetan baino ez dira azaltzen.
Horien artean, adibide esanguratsuenetakoa Bill
Clintonen kasua da. 1991ko Biltzarreko gonbidatu
berezia izan zen, eta 1993an AEBetako presidentzia
eskuratzea lortu zuen.

Isiltasun mediatikoa

Zilegia da pentsatea hain garrantzi haundiko
bilera batek oihartzun haundia izan beharko zuela
mundu osoko hedabideetan. Baina ez da horrela.
Informazio hori ez da masa hedabide haundienetan
azaltzen, zenbait salbuespen alde batera utzita.
Horren arrazoietako bat oso sinplea da: munduko
hedabide nagusienak bi l tzen di tuzten
entramatuetako zuzendariek biltzarretan parte
hartzen dute.

Bilderbergdarren atzetik zelatan aritzen diren
kazetari apurrek gustoko dute bilera horiek agerian
jartzen dituen teknika sainple bezain erraza
erabiltzea. Telefono dei bat baliogarria zaie haien
asmoa gauzatzeko. BBC irratiak berak iaz teknika
hori erabili zuen bere emisio batean: esatariak
hotelari hots egin zion Biltzarra burutu behar zen
egunetarako gela bat eskatzeko. Ezinezkoa zen
gelarik lortzea, hotela itxita egongo baitzen egun
horietan. Hotelean Bilderberg Biltzarra burutuko
ote zen galdetuta, harreragileak berehala erantzun
zion BBCko kazetariari: “ez, ez dakit zer den
Bilderberg Biltzarra”.

Bilderberg ez da mundu mailan dagoen mota
honetako erakunde bakarra. Batzorde Trilateralak,
adibidez, Europa, Ipar Amerika eta Japoniako
zenbait lagun garrantzitsu biltzen du. Bilderberg
Taldearen alaba txikitzat jotzen da. Baina

Trilateralak beste motatako politika jarraitzen du.
Bilerei oihartzun gehiegi ematen ez bazaie ere,
ez da sekretupean aritzen. Itxurak zaindu nahian
edo, webgune ofiziala ere badauka.

Trilateraleko partaideak, noski, oso ondo
aukeratuta daude ere. Bilderberg Biltzarrera
azaltzen den zenbait lagunak Trilateralaren
bileretan parte hartzen du. Horietako bat da, esate
baterako, Espainiako Ford enpresako zuzendaria
den Jaime de Carvajal y Urquijo, bi taldeetako
bileretaran ohizko gonbidatua baita. Trilateralaren
bileretara joaten direnen artean, sorpresa asko
topa daiteke. Ospe haundiko euskaldun bat
erakunde horretako partaidea da. Gogoa eta
denbora izanez gero, irakurlearen esku uzten dut
euskaldun hori nor den ikertu eta asmatzea.

! Juanma Gallego

Informazioa zabalduz

Bilderber.org izeneko webgunean talde honen inguruko informazio ugari bildu du Tony Goslingek. 1996an
jarri zuen martxan egitasmo hau. “Konturatu nintzen pertsona hauek gure gobernuak baino boteretsuagoak
zirela, baina inork ez zituela hauteskundeen bitartez aukeratzen”. Bere webguneak botere ezberdinen
aldetik izan duen jazarpenaz galdetu diogu Tonyri. “Lege mehatxuetaz gain, Demon Internet enpresak
behin batean webgune osoa ezabatu zuen, Bilderberg Taldearekin zerikusirik ez zuen artikulu bat zela
eta. Google bilatzaileak, aldiz, bere aurkiketa-emaitzetatik kendu zuen webgunea, 2002ko Biltzarra bildu
baino hilabete bat lehenago”.

Tony mesfidati agertu zait hainbat galdera egiteko bidali diodan mezu elektronikoari erantzuna ematean.
“Mezu elektroniko guztiak argiak dira NSArentzat. Hots egidazu telefonoz”.

Errealitate gordina azaldu behar izan diot: nire ahozko ingelesak noizean behin datozkidan turistak
Guggenheim aldera bideratzeko baino ez du ematen: yes, O.K., straight on this way until you see a very
big museum… Ez nago ziur Tonyk txantxa harrapatu ote duen. Umore ingelesa eta euskalduna bateragarri
izango al dira? Globalizazioaren paradoxak.

BBCk Pariseko Biltzarraren inguruko
albistea jorratu zuen
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