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[Maktens innerste sirkel]

VERDENSPRESSEN.Bilderberg-møtene er strengt hemmelige, og pressen er minst velkommen av alle. Christopher Bollyn fra American Free Press (til venstre), Simon Cox og hans
researcher fra BBC (i midten) og Tansu Saritapli fra den tyrkiske tv-kanalen TRT utgjør 60 prosent av pressekorpset utenfor konferansehotellet Trianon Palace i Versailles.

på Trianon Palace, så det er ikke et sted man
oppholder seg lenge.

Bollyn har i stedet tatt losji på Novotel Hotel,
i utkanten av Versailles. Her får han billig bour-
bon i baren, og i den samme baren skal noen av
verdens ledende konspirasjonsteoretikere mø-
tes hver ettermiddag for å sammenligne nota-
ter og billedmateriale. På fast plass i baren sit-
ter en snart 70 år gammel amerikaner.

Konspirator 2; James B. Tucker jr: Ameri-
kansk journalist. 68 år gammel. Regnes som
den ledende konspirasjonsteoretikeren i USA.
Har fulgt Bilderberg-konferansen hvert år si-
den 1983. Journalistisk veteran, populist, na-
sjonalist. Har høreapparat, men tror uansett
ikke på det han hører fra Capitol Hill. Tucker
bor i Washington, der han hver uke skriver ar-
tikler i American Free Press, en avis som smug-
leses i maktens korridorer i USA.

Krim. – De skal diskutere forholdet mellom
USA og det kontinentale Europa. Etter tyve år
begynner jeg å se et mønster i hva som skjer på
møtene i Bilderberg. Ifjor var USAs forsvars-
minister Donald Rumsfeld tilstede og varslet at
USA skulle ødelegge Irak. I år kommer ameri-
kanerne tilbake for å diskutere hvordan de skal
tjene penger på å bygge opp landet. Det er kri-
minelt. Vil du ha listen over de 120 som var på
Bilderberg ifjor? Her.

– Takk.
– Vær så god. De fleste kommer tilbake i år.

Hvis man faller ut av listen, har man falt i ver-
dens makthierarki. Listen over deltagere er
strengt hemmelig, men jeg har hørt rykter om

at utenriksminister Colin Powell stikker innom
på lørdag, etter at han har besøkt Moskva og
Berlin. Den franske utenriksministeren skal
også komme, sier James B. Tucker jr.

Han har vært her i tre dager. Han har ikke
mobiltelefon, men de bak resepsjonen og bar-
disken vet til enhver tid hvor han er. Tucker vil
være lett tilgjengelig. Han har sendt ut en pres-
semelding fra American Free Press der han an-
moder journalister fra hele verden om å kom-
me til Versailles for å dekke begivenheten. Han
har ikke fått så mange svar, men håper at baren
på Novotel kan fylles opp av pressefolk hver et-
termiddag. Det skjedde ikke ifjor. Eller året før.
Men kanskje i år.

– En bourbon, takk. Og noe å spise. Har du et
askebeger?

James B. Tucker får det han trenger. Klokken
tikker mot midnatt. Han går og legger seg.
Klokken fem står han opp for å sende hjem den
første rapporten fra årets møte i Bilderberg.
Han skriver at Frankrikes president Jacques
Chirac skal åpne møtet.

Konfidensielt. Det foreligger ingen offisiell
rapport fra årets møte i Bilderberg-gruppen.
Sekretær Maja Banck ved Bilderbergs lille kon-
tor i Leiden, Nederland, vet hva som ble sagt.
Og sier ikke mer enn det. 

De 18 mediefolkene som deltok på møtet tier.
De har fått fortrolig informasjon fra verdens
mektigste menn, men vil ikke dele den med
sine lesere, seere og lyttere. Det er mer behage-
lig å la være, for da blir de kanskje invitert neste
år også.

Det eneste offisielle notatet som er sendt ut,

er en pressemelding som ble skrevet før konfe-
ransen begynte. Den sier litt om hva Bilderberg
er for noe, og at alt som skjer der er strengt
hemmelig. Til og med på vedlegget til «presse-
meldingen» står det «strictly confidential»
øverst i hjørnet.

Slik har det alltid vært. Det er flere nord-
menn som kan skrive under på det. Hvert år
deltar mellom to og fire nordmenn på møtet.
Politikerne Gro Harlem Brundtland, Kåre Wil-
loch, Jan Petersen, Kristin Clemet og far og
sønn Stoltenberg har vært der, akkurat som
næringslivslederne Tinius Nagell-Erichsen,
Jens P. Heyerdahl d.y., Eivind Reiten og Finn
Bergesen jr. og skipsrederne Niels Werring,
Otto Grieg Tidemand og Westye Høegh. Sist-
nevnte var leder for den lille, norske delegasjo-
nen gjennom store deler av 1990-tallet.

– Det handler om nettverk og kontakter. Det
er en slags uformell formalisering av båndene
mellom USA og Canada på den ene siden og
Europa på den andre. Det tas ingen viktige av-
gjørelser her. Her møtes folk for å prate fritt.
Det er litt befriende. Vi prater rett fra levra. Når
vi er samlet i tre dager, rekker vi også å få pratet
en del, sier Høegh. Og legger til:

– Vi sier aldri noe til pressen. Hele poenget
med møtet er at det ikke skal stå noe i avisene
dagen etterpå.

Voldsomt. De norske deltagerne på Bilder-
berg-møtene er uansett for småtasser å regne. 

Forsamlingen er vant til å treffe folk som
Margaret Thatcher, Tony Blair, Bill Clinton og
toppsjefene i verdens største industrikonser-
ner. Den italienske mangemilliardæren, den
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ITALIA
Ambrosetti, Alfredo, styreformann, Ambrosetti Group
Benedetti, Rodolfo de, administrerende direktør, CIR
Bernabé, Franco, ex-toppsjef Telecom Italia
Draghi, Mario, visestyreformann Goldman Sachs Interna-
tional
Panara, Marco, journalist, La Republica
Passera, Corrado, adm dir, Intesa (Italias største bank)
Poli, Roberto, styreformann, ENI (Italias største oljesel-
skap)
Scaroni, Paolo, adm dir, Enel (Italias største kraftselskap)

TYSKLAND
Schily, Otto, innenriksminister
Schrempp, Jürgen E., styreformann, DaimlerChrysler
Burda, Hubert, publisher, Burda Media Holding
Kopper, Hilmar, ex-styreformann, Deutsche Bank
Nass, Matthias, redaktør, Die Zeit
Schäuble, Wolfgang, parlamentarisk leder, CDU/CSU
Zumwinckel, Klaus, styreformann, Deutsche Post

STORBRITANNIA
Clarke, Kenneth, ex-finansminister

King, Mervyn A., visesentralbanksjef
Balls, Edward, sjeføkonom, finansdepartementet
Gould, Philip, strategisk rådgiver for satsminister Tony
Blair
Micklethwait, R. John, redaktør, The Economist
Rachman, Gideon, Brüssel-korrespondent, The Econo-
mist
Wolf, Martin H., redaktør, Financial Times
Williams, Gareth, parlamentarisk leder, House of Lords
for Labour


