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17. MAI I 
VERSAILLES.
Sentralbanksjef
Svein Gjedrem er
sjef for den eneste
norske pengebin-
gen som har bety-
delig internasjo-
nal interesse.
Gjedrem var ikke
begeistret over å
bli avslørt som ny-
slått bilderberger.
Her er han på vei
ut av slottet i Ver-
sailles.

ROYAL DUTCH.
Presidenten i Roy-
al Dutch Shell, Je-
roen van der Veer
veksler noen ord
med Dronning
Beatrix av Neder-
land utenfor Sol-
kongens palass i
Versailles. Han er
en av de mektigs-
te mennene i Eu-
ropa. Hun er en av
de rikeste kvinne-
ne i Europa.

Dette diskuterte de 

SAMTALENE PÅ BILDERBERG-møtene er
svært hemmelige. Den britiske ukevisen
The Big Issue fikk i 1999, som eneste avis i

historien, et utdrag fra noen av samtalene etter
møtet. Anonyme kilder fra Bilderberg-møtet har
gitt Dagens Næringsliv et sammendrag av hva
som ble diskutert i 2003.

Det store temaet på årets Bilderberg-møte var
det betente forholdet mellom USA og det konti-
nentale Europa. Flere av president George W.
Bush’ nærmeste rådgivere var tilstede under hele
konferansen. To av arkitektene bak Irak-krigen, vi-
seforsvarsminister Paul Wolfowitz og den militære
rådgiveren Richard Perle, av mange regnet som de
største «haukene» i Bush-administrasjonen, for-
fektet amerikanske interesser. Det samme gjorde
de viktigste rådgiverne til presidenten i økonomis-
ke og handelsrelaterte spørsmål, Glenn Hubbard
og Robert Zoellick.

Fra europeisk side var Frankrikes utenriksmi-
nister Dominique de Villepin det viktigste navnet.
De Villepin var den europeiske toppolitikeren som
mest av alle markerte sin motstand mot krigen. Da
Sikkerhetsrådet i FN hadde sitt møte i midten av
februar, fikk de Villepin ovasjoner og trampeklapp
fra en samlet arabisk verden da han talte sin ame-
rikanske kollega Colin Powell midt imot. Også
utenriksministre fra andre europeiske land var
tilstede på Bilderberg-konferansen forrige helg.

På konferansen diskuterte de gjenoppbyggin-
gen av Irak. Både økonomiske og sikkerhetspoli-
tiske spørsmål ble reist. Det vil koste nær 100 mil-
liarder dollar å bygge opp Irak, og både europeiske
og amerikanske selskaper sikler etter gullkante-
de kontrakter. Selskapene var tungt representert
på årets konferanse. Entreprenørselskaper, olje-
selskaper, våpenprodusenter. Det samme var de
største bankene i den vestlige verden, som står i kø
for å få rentene av det det vil koste å bygge opp Irak.

Deltagerne diskuterte også utviklingen i Midtøs-
ten på mer generell basis. For første gang i histori-
en deltok representanter fra de arabiske landene
Tyrkia og Kuwait på en Bilderberg-konferanse.

Et annet viktig tema på årets konferanse, var Eu-
ropas fremtid. Den tidligere franske statsministe-
ren, Valéry Giscard d’Estaing, leder en gruppe i EU
som skal berede grunnen for et nytt EU, det såkal-
te EU-konventet. På den hemmelige Bilderberg-
konferansen fikk deltagerne små og store smake-
biter fra arbeidet som pågår bak lukkede dører i
Brussel. EU-kommisærene for både handel, kon-
kurranse og det indre marked var til stede på årets
Bilderberg-møte, der problemer i tysk økonomi
var det siste, store temaet. Fra tysk side møtte re-
presentanter fra regjeringen, parlamentet og de
største bankene og industriselskapene.

Men en av de største delegasjonene på årets
møte, var redaktører og journalister fra verdens
største og mektigste mediehus. De tier om hva de
så og hørte.

– Ja. Vi følger Bilderberg.
– Det vet jeg jo.
– Hvordan har møtet vært?
– Bra. Mange temaer. Interessant.
Så går han inn en ny inngang, opp en trapp.

Like bak ham kommer dronning Beatrix. Sik-
kerhetsvakter ber turistene holde seg unna. Et
eldre ektepar dyttes vekk fordi de står for nær
inngangen.

Et kvarter senere vender toget tilbake til Tri-
anon Palace. Nye møter, nye samtaler og nok en
middag.

Dagen etter er det hele over.
Konspirasjonsteoretikerne drar hjem for å

analysere. Bilderbergerne drar videre rundt i
verden. Nye møter, nye samtaler, nok en mid-
dag.

Onsdag, denne uken, en telefon. Ring, ring.
– Myklebust.
– Vi prøvde å få tak i deg i Versailles, men det

gikk ikke. 
– Nei. Det er med velberodd hu vi gjør det

slik. Det er en forutsetning for møtet at vi ikke
gir intervjuer.

– Hvorfor er det så hemmelig?
– Vi vil ha et uformelt forum der vi kan snak-

ke åpent uten at det blir referert. Med pressen
til stede blir det mindre åpenhet, og vi får
mindre nytte av møtet.

– Men det er jo mektig presse til stede. Pro-
blemet er vel at de ikke formidler hva de får
vite?

– Vi inviterer alltid sentrale mediebedrifter,

men de må være der på samme premisser som
oss andre.

– Hvorfor er du på disse møtene?
– To ting. Mitt eget kunnskapsnivå. Jeg vil

forstå og få innsikt i de viktige problemstillin-
gene i internasjonal økonomi og internasjonal
politikk. Jeg får en kraftig oppgradering på dis-
se møtene.

– Er det en privat sak?
– Jeg møter gamle kjente, og jeg møter nye

mennesker. På den måten blir mitt internasjo-
nale nettverk utviklet både i dybde og bredde.

– Er Bilderberg viktig?
– Definitivt. Det er et interessant, internasjo-

nalt møte.
– Har du forståelse for at folk lurer på hva i all

verden som skjer der inne?
– Dette er ikke noe mystisk. Vi tar opp viktige

transatlantiske spørsmål. Det er bare vrøvl å
konspirere om Bilderberg. Hvis du ser hva som
preger den internasjonale dagsorden nå, så er
det transatlantiske spørsmål som dominerer.
Noen har følt at det vil være nyttig å samle seg
for å diskutere en plattform for best mulig sam-
arbeid.

– Ingen hemmelige samtaler?
– Jeg vet jo ikke hva folk snakker om under

middagen.
– Men konspirasjonsteorier oppstår når alt

er så utrolig hemmelig?
– Det er ingen som er verre på konspirasjons-

teorier enn dere journalister. Det kan du gjerne
sitere meg på. Gjør det.
lars.madsen@dn.no
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Steyn, Mark, frilansjournalist

SVEITS
Schwab, Klaus, president, World Economic Forum
Kielholz, Walter B., styreformann, Swiss Re
Ringier, Michael, adm dir, Ringier AG (mediemogul)
Vasella, Daniel L., styreformann, Novartis AG (verdens
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Becker, Erich, styreformann, VA Technologie
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HELLAS
David, George A., styreformann, Coca-Cola
Bakoyannis, Dora, borgermester, Athen
Tsoukalis, Loukas, professor, University of Athen

TYRKIA
Babacan, Ali, økonomiminister
Bayar, Mehmet, viseformann, Den Sanne Veis Parti

Sanberk, Özdem, direktør, TESSF

RUSSLAND
Margelov, Mikhail, utenrikspolitisk rådgiver for president
Putin
Shevtsova, Lilia, direktør, Carnegie fredssenter

POLEN
Olechowski, Andrzej, leder Civic Platform


