BILDERBERG TOPLANTILARI VE AVRUPA SENDİKALAR KONFEDERASYONU
Aydınlık Dergisi, 25 Ocak 2004
Yıldırım Koç
Bir sendika yöneticisi, dünya sermayedarlarının en önemli gizli toplantılarından birine katılsa,
o kişiye nasıl bakarsınız? O kişi, bir örgütün en yetkili görevini üstlenmişse, o örgüte hangi
gözle bakarsınız?
Bilderberg Grubu, adını Oosterbeekat isimli küçük bir Hollanda kasabasında bulunan
Bilderberg Oteli’nden almaktadır. Otel, 1954 yılında Hollandalı Prens Bernhard’a aitti.
Dünyanın ünlü sermayedarları ve emperyalist devletlerin temsilcileri ilk kez 1954 yılında bu
otelde toplanarak, çıkarlarını korumaya yönelik politikalar formüle ettiler. Bu toplantılar daha
sonraki yıllarda da devam etti. Katılımcılarda ve toplantı yapılan yerde zaman içinde
değişiklikler olduysa da, katılımcılara “Bilderberg Grubu,” toplantılara da “Bilderberg
Toplantıları” adı verilmeye devam edildi.
Toplantıların amacı, çıkar çelişkilerinin kapalı toplantılarda giderilerek, sermayedarlar ve
emperyalist güçler açısından ortak tavırların, programların ve politikaların oluşturulmasıydı.
Bilderberg Grubu, bazı iddiaların aksine, dünyayı yöneten tek grup değildir; ancak dünyayı
yöneten en önemli gruplaşmalardan biridir.
Bilderberg Grubu’nun toplantıları 1999 yılına kadar tam bir gizlilik içinde sürdürüldü. Ilk kez
1999 yılında toplantı tutanakları basına sızdı.
Bilderberg Toplantılarına katılacaklar, küçük bir Yürütme Komitesi tarafından belirleniyor.
Komitenin sürekli bir başkanı, Avrupa ve Kuzey Amerika sekreteryaları ve bir mali işler
sorumlusu var.
Bilderberg Toplantılarına davet edilenler ve katılanlar, emperyalist bloğun en önemli
merkezlerinden birine girebilecek kadar kendisine güvenilen kişilerdir.
Peki, bugüne kadar, Bilderberg Toplantılarına katıldığı bilinen ünlü sendikacı var mı?
Var. Uzun süre İngiliz Sendikalar Kongresi’nin (TUC) Genel Sekreterliği görevini üstlenen ve
2003 yılı Mayıs ayında Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreterliği
görevine getirilen John Monks, 1996 yılında Bilderberg Grubu’nun Toronto’da yapılan
toplantısına katıldı. Bu konuda üç kaynak verebilirim:
 Ramsay, Robin, “The Influence of Intelligence Services on the British Left,” Lobster, 1996
(www.lobster-magazine.co.uk/articles/rrtalk.htm)
 “Secret Toronto Bilderberg Meeting, List of US, Canadian and European VIPs at
Supersecret Toronto Bilderberg Meeting”
 “The Bilderberg Group” (www.worldsocialism.org/spgb/jul02/bilderberg.html)
Avrupa işçi sınıflarının, aralarında oluşturmuş bulundukları gerçek çıkar birlikteliğinin tam bir
ifadesi olarak, sermayedar sınıfa ve emperyalist hükümetlerine “sosyal ortak” dediğini
biliyorduk. Bu anlamda, uzun yıllar İngiliz Sendikalar Kongresi’nin genel sekreterliğini yapmış
ve halen Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun genel sekreterliğini yapmakta olan John
Monks’un Bilderberg Toplantısına katılmasında şaşılacak bir nokta yok.
Ancak, kurtuluşu Avrupa, ABD ve Japonya işçi sınıflarıyla enternasyonalist dayanışmada
gören kişilerin cevap vermeleri gereken önemli bir soru var: Ulusötesi sermayeye ve
emperyalizme karşı mücadelede, emperyalizmin kendi gizli toplantılarına katacak kadar
güvendiği John Monks ile mi ittifak kuracaklar?

