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Jag har läst 
 

Den sanna historien om Bilderberggruppen 
Av Daniel Estulin (2010) Anarchos förlag, Göteborg 
(198 kr på Anarchos förlag, 234 kr på Bokus) 
 
Som Martinusstuderande har jag en föreställning om att vi i framtiden kommer att leva i på en 
planet som är ett internationellt rike utan nationella gränser och med en gemensam regering, 
ledd av Kristusväsen och att denna framtidsbild är mycket attraktiv. ”The New World Order”, 
den nya världsordningen, är ett begrepp som ofta används och bäddas in i mycket attraktiva 
målbeskrivningar. Efter att ha läst Daniel Estulins bok blir den framtidsbilden mycket 
skrämmande om den realiseras för tidigt1. Estulin har på ca 380 sidor presenterat en mycket 
gedigen dokumentation för att en överstatlig grupp, en elit, styr vad som sker i världen, både 
politiskt, ekonomiskt, socialt och industriellt (och även andligt i vissa avseenden). 2.  Han 
skriver: ”… mitt mål är att röja bilderbergarnas hemlighet och visa hur denna privata klubb 

av världsledare och sammankopplade myndigheter fortsätter att försöka lägga alla fria 

nationer under sitt styre genom internationella lagar, som de manipulerar och låter Förenta 

nationerna administrera.” (s. 19). 
 
Bilderbergergruppen 
Bilderbergergruppens möten startade i maj 1954 och har sedan dess träffats i olika länder i 
världen varje år. Deltagarna är näringslivstoppar, som exempelvis familjen Rockefeller, 
politiker, exempelvis Henry Kissinger, och andra makthavare och mötena är strikt hemliga 
och skyddas av lokal polis och säkerhetspolisen. Estulin citerar The Times från år 1977: ”… 

ett kotteri av de rikaste, ekonomiskt och politiskt sett mäktigaste och mest inflytelserika 

människorna i västvärlden, som träffas i hemlighet för att planera händelser som senare ser 

ut att bara hända”. Målet enligt Estulin är att skapa en en-världs-regering, ”genom att 

använda kärnvapenhotet som en murbräcka mot resten av den motvilliga världen” (s. 18). En 
en-världs-regering är ju en attraktiv framtidsbild för oss Martinusvänner, MEN… Om syftet 
är att skaffa sig total makt över världen, politisk och ekonomisk, att ledarna är genomsnikna 
och maktlystna som inte drar sig för extremt oetiska metoder som krig, revolutioner 
(författaren menar att eliten bland annat låg bakom den ryska revolutionen och att Lenin och 
Trotskij var försörjda av eliten), manipulera fram arbetslöshet och att använda rädsla och hot 
för att få mänskligheten att acceptera att en maktelit erbjuder sig att beskydda dem på olika 
sätt, så blir en-världs-tanken i ett för tidigt skede inte längre lika attraktiv. Om och om igen 
berättar författarna att makteliten vill förstöra världsekonomin och därigenom ”förslava” 
mänskligheten genom att tvinga fram arbetslöshet, sänkta löner, rädsla och otrygghet för att 
därigenom få den totala makten. Redan nu har denna överstatliga maktens män en enorm 
andel av världens resurser.  

                                                
1 Även Frimurarna använder sig av tanken, men Estulin nämner inte dem alls i sin bok. 
2 Nu ”vet” ju vi Martinusvänner att Försynen står bakom allt som sker och att Försynen därmed blir en ändå 
högre ”överstatlig elit” ☺. 
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     Författaren beskriver den ”kommande kollapsen” men säger: ”Tro inte för en sekund att de 

rikaste av de rika kommer att skadas av den kommande kollapsen. De enda som kommer att 

skadas är du och jag.” (s. 371). 
 
Bilderberggruppens mål 
I ett kapitel räknar författaren upp Bilderbergsgruppens mål i ett antal punkter: 
 
1. En internationell identitet genom att förstöra nationella identiteter genom underminering 
inifrån och universella värderingar. (EU kan ses som en del i denna process. De har även 
försökt integrera engelsktalande Kanada med USA, men misslyckades tack vare avslöjanden 
som Estulin och andra kritiker gjorde.) 
 
2. Centraliserad kontroll av folket. Bland annat nämner han sinneskontroll. Senare i boken 
tar han upp den fördummande underhållningsbranschen, TV, film, datorspel m.m. 
 
3. Ett samhälle med nolltillväxt. Här menar författaren att syftet är att ”förstöra all 
tillstymmelse till allmänt välstånd. ”Välstånd och framsteg gör det omöjligt att dela upp 

samhället i ägare och slavar”, skriver författaren. Det är denna punkt jag har svårast att förstå 
och acceptera.  
 
4. Ett tillstånd av evig obalans. ”Genom artificiellt konstruerade kriser som kommer att 

försätta människor under ständiga hot – fysiska, mentala och känslomässiga – är det möjligt 

att hålla människor i ett evigt tillstånd av obalans.” (s. 38) Befolkningarna ”kommer därför 

att bli alltför trötta och utmattade för att kunna bestämma sina egna öden.” 

 
5. Centraliserad kontroll över all utbildning. En orsak är att man vill ”tillåta en-världs-

globalister att sterilisera världens sanna förflutna” (s. 38). Författaren menar att redan 
dagens ungdom är ”fullständig okunnig om historiens lärdomar, individens fri- och 

rättigheter och betydelsen av frihet.” 
 
6. Centraliserad kontroll över all utländsk och inhemsk politik. ”Vad USA gör påverkar 

hela världen.” Han menar att Bilderbergarna verkade utöva ”en viss kontroll” över president 
Bush och hans politik men menar att det ännu är oklart i vilken utsträckning Barack Obama 
och hans regering kommer att påverkas. Men en stor del av Obamas regering är ju från den 
gamla Bush-administrationen. 
 
7. En Förenta staterna med självbestämmande makt och på sikt en FN-skatt.  
 
8. Ett västligt handelsblock. 
 
9. En utvidgning av NATO, som kommer att bli ”FN.s världsarmé”. 
 
10. Ett rättssystem. ”Den Internationella domstolen i Haag ska bli det enda rättssystemet i 

världen.” (s. 39) 
 
11. En social välfärdsstat. ”Bilderbergarna föreställer sig en socialistisk välfärdsstat, där 

lydande slavar kommer att belönas och ej anpassningsbara blir måltavlor för utrotning.” (s. 
39). 
 
När jag läst så här långt var ångesten skyhög och jag orkade bara läsa några få sidor i taget.  
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Bilderberggruppen blandar sig i suveräna nationernas inre angelägenheter.  
Författaren menar att dagens oro på finansmarknaden, exempelvis i Grekland och flera 
europiska länder beror på Bilderbergarnas maktspel.3 I ett kapitel räknar han upp ett flertal 
punkter där olika nationer drabbats av gruppen. Nedskärning av välfärdsstaten, ökning av 
arbetslösheten, underminering av samhällsfunktioner, krigshot och rädsla för katastrofer gör 
mänskligheten rädd och osäker. Vi försvinner in i en värld av TV-underhållning, spel och 
andra ytliga sysselsättningar i hopp om en bättre värld. 
    Ett kapitel heter ”Bilderbergsgruppens marionetter” och berättar om presidenter och andra 
”makthavare” som går gruppens ärenden. Författaren räknar upp mängder av kända och 
okända namn som mer eller mindre medvetet lyder Bilderbergsgruppens råd och uppfyller 
därmed dess intentioner. Ett par intressanta namn: Nixon lär ha velat gå sin egen väg men 
blev därför offer för en komplott, som vi senare fått lära känna som Watergate-affären. 
Margret Thatcher var en annan som inte gick i koppel. ”Lady Thatcher blev trots allt bara 

borttvingad från sin post och fick behålla livet.” Detsamma kan inte sägas om Aldo Moro, 
Italiens premiärminister som kidnappades och mördades. Estulin berättar ingående och 
detaljerat om olika händelser som är en konsekvens av Bilderbergsgruppens ageranden. 
 
Council on Foreign Relations (CFR) och Trilaterala kommissionen 
Ytterligare två maktgrupper har bildats, med formellt olika syften, men agendan är ungefär 
densamma. Många personer sitter i två eller alla tre av dessa grupperingar. Dessutom är flera 
av dem medlemmar i ”Order of Skull & Bones” som är en gruppering som liknar Frimurarna. 
”Levnadsstandarden hos genomsnittsamerikanen måste sänkas”, är ett uttalande från en 
trilaterist (s. 130).  
    En mycket intressant och för mig som f.d. marxist, omskakande information belyses av 
följande citat: 
 

”Faktum är att de medlemmar av etablissemanget som opererar genom ’privata’ organisationer som till 
exempel bilderbergarna, CFR och den Trilaterala kommissionen uppfattar socialism som det yttersta 
maktsystemet för kontroll, och förstår dess psykologi bättre än marxisterna gör. Det här är anledningen till 
varför deras medlemmar i Kongressen driver igenom sådana anti-kapitalistiska program som Welfare 
Reform och Regulation. Återigen, för dem är socialism inte ett system för att omfördela förmögenhet från 
de rika till de fattiga. Snarare är det en mekanism för att skaffa sig en större och större koncentration av 
makt och kontroll.” (jag tror att jag ska rösta på Centern eller Folkpartiet nästa gång ☺)(s. 152) 

 
Liknande tankar går igen i hela boken. Jag uppfattar inte författaren som ”kommunisthatare”, 
snarare som en saklig förmedlare av fakta. Ett annat citat: 
 

”Kontroll kräver ett statiskt samhälle. Ett växande, konkurrerande och fritt samhälle ger nya människor 
chansen att göra sig en förmögenhet och ersätta några av dem som redan finns i toppen. Så därför 
befrämjar man lagstiftning som inskränker entreprenörssatsningar och som skattar bort 
kapitalanhopningar som inte skyddas av de skattebefriade stiftelserna hos etablissemangets inre krets. Alla 
ansträngningar görs för att pressa en medelstor affärsrörelse mot väggen och tillåta att den slukas av 
etablissemangets giganter.” (författaren citerar Gary Allen i boken None Dare Call it Conspiracy). 

 
Ack så många gånger vi sett och ser dessa processer. 
     I ett kapitel om ”Bolsjevikernas välgörare” berättar författaren om hur 
Bilderbergsgruppen gav enormt ekonomiskt stöd till revolutionärerna i Sovjet. ”Om den 

bolsjevikiska revolutionen hade misslyckats, hade Rysslands industriella utveckling säkerligen 

tävlat med den i USA, Storbritannien och övriga Europa, och vi skulle ha levt i en helt annan 

värld i dag.” 

                                                
3 Estulins avslöjanden blir extra intressanta när jag läser Johan Ehrenbergs senaste artikel i ETC, ”Vad hotar 
USA?” http://dagens.etc.se/kr%C3%B6nika/vad-hotar-usa Artikeln rekommenderas varmt. 
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Förhindra nationalism 
Elitens huvudsakliga intentioner är att förhindra att ekonomisk nationalism ”i alla dess 

manifestationer – industriell, teknologisk eller vetenskaplig – återigen uppträder” (s. 172).  
David Rockefeller skrev i sin biografi: ”Vissa tror till och med att vi är del i en hemlig 

sammansvärjning som arbetar mot USA:s bästa, genom att karakterisera mig och min familj 

som ’internationalister’ och för att konspirera med andra över hela världen i syfte att bygga 

en mer integrerar global politisk och ekonomisk struktur – en värld, om du så vill. Om detta 

är anklagelserna, då är jag skyldig, och jag är stolt över det.” (s. 174). 
 
New World Order AB 
”En-världs-ordning Aktiebolag” är målet och det verkar med största sannolikt inte vara 
samma syfte som Martinus beskriver för oss. Det verkar långt ifrån vara kärleksfulla väsen 
som driver dessa processer och manipulationer. Efter att ha läst boken och numera tar del av 
nyheterna om vad som händer i Grekland, Storbritannien, USA med mera så ser jag att 
Bilderbergsgruppens intentioner idag manifesteras med stormsteg.  
    Det är en extremt jobbig bok att läsa, både känslomässigt och faktiskt eftersom den 
innehåller så enormt mycket fakta. Jag orkar inte hålla ordning på alla namn och händelser. 
Men för den djupt intresserade är boken verkligen en rik kunskapskälla och en uppslagsbok. 
Däremot är den stundtals lättläst eftersom författaren ibland berättar spännande personliga 
berättelser om hur han tar sig fram till gruppens möten, hur han utsätts för bevakning och 
kontroll och även arresteringar. Hans bok har enligt omslaget sålts i över 4 miljoner exemplar 
över hela världen, och således översatts till många språk. Den verkar också ha skapat ett visst 
motstånd hos vissa grupper, något Bilderbergarna är väldigt lite intresserad av. Han är en 
modig man och författare. Jag är imponerad över att Anarchos förlag kostat på översättning av 
boken. Den har väldigt många bilder av människor och platser, vilket lättar upp läsningen. 
Jobbigt men läsvärd, är min sammanfattning. 
 
Pia Hellertz – september 2011 
 

      


