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01.05.2010 Atlantida, UY.  

De siste tre dagene har jeg sammen med to andre latinamerikanske 

innfødte vært på reise nord- og vestover i Uruguay.  Mest for å beskue 

de varme kildene som nevnes i forbindelse med turisme og helsetilbud.   

Fiskeplassene har også vært av interesse.   

Innlandet av Uruguay består av store vidder, farmer på 10.000 til 15.000 

hectares (1 hektar = 10 norske mål), så vi snakker om store enheter.  

Fjell som EU er vant med, finnes ikke.  Det som i kart og annen omtale 

betegnes som fjell (cerras) er bare noen åser, 100 meter, ikke noe mere.  

Viddene er ikke kultivert, noen tusener Hereford-, Anguskveg og 

Merinosauer streifer omkring.   

Struts eller enu ser man også.   

Noen steder kan men se cowboyer (gauchos) som samler eller flytter 

kveg.   

Ingen bebyggelse utenom byene. 

De farmene, eller estanciaene, som driver med melkeproduksjon, ligger 

vanligvis i nærheten av tettbebyggelse eller små byer.  Der har de 

begynt å kultivere beitene noe, også noen rundballer å se, vel å merke 

uten plastikk.  Men de kommer nok etter.   

Alt ser tørt ut, mangel på vann, men ingen gidder å bore etter 

grunnvannet, som ligger under hele UY i en dybde av 10–30 meter.   

Uruguay (UY), Det nordlige Argentina og Sør-Brasil er kjent for sine store 

grunnvannsforekomster.   

Japanerne har kjøpt opp vann-rettigheter i Santa Catarina, Brasil.   



2 
 

Page 2 of 9 
 

Uruguay kan betraktes som en stor hage og med godt klima og ingen 

forurensing.  

Politikerne har utviklet hovedstaden Montevideo til å være handels- og 

boplass for 2 millioner mennesker.   

Den tredje millionen bor utenom Montevideo i de andre 18 fylkene 

(departementos), til sammen 19 departementos i republikk.   

UY består av 19 fylker (departementos) med sine egne hovedsteder, dvs 

at UY er en republikk med selvstyrte departementos.   

De kopierte det nordamerikanske systemet på 1800-tallet. 

 

Politikk: 

I den forrige uken hadde latinamerikanerne samlet sammen til møte for 

59 presidenter, alle fra Latin-Amerika (ONASUR, MERCOSUR, Karibien), 

noen fra Asia og Afrika.   

Sammenkomsten ble kalt den første klimakonferanse for å redde moder 

jord.   

De vil ikke høre mere på tøvet fra playboyene i nord og deres tidligere 

møter og konferanser ble ikke referert.  (alle refererte møter blir direkte 

overført på TV) 

De mener de bare snakker og ikke gjør noen ting.  Dette møtet er 

selvsagt viktig i verdenssammenheng, uten at det nevnes på nyhetene 

oppe i nord. 

Ny verdensvaluta er på gang, SUCRE, oppkalt etter generalen og 

hovedstaden i Bolivia.   
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De gjør narr av papirflyttingen (penger) oppe i nord, og vil at Asia, Afrika 

og Latin-Amerika skal samles om en ny verdiskapning eller fastsettelse 

av verdien på den nye valutaen, med landenes produksjonskapasitet 

som grunnlag eller base for pengeverdien.   

Dette er allerede på gang, banker og avtaler er åpnet og signert, uten at 

jeg går i detaljer her.  Nevner det slik at leseren skal forstå at dette ikke 

lenger kan betraktes som bare prat. 

Når så dette er på gang, ja hva skjer så, har det noen interesse for EU og 

USA? 

Klart at det gjør, EU og USA vil ikke klare å levere produkter i samme 

klasse, pris og kvalitet, da de ikke har de omtalte råstoffene og 

arbeidskraften.   

Prisnivået, sosiale forhold, skatter og lite fornuftige avgifter har, og vil 

uten tvil sette EU og USA på ”sidelinjen”.   

Dette vet de impliserte i Latin-America, Asia og Afrika om, og prosessen 

er allerede i gang, og den kan ikke bli stoppet av, t.eks Stoltenberg.   

Resultatet, eller begynnelsen, ser man allerede, og om 2 år, må man 

regne med EU og USA har noen kraftige problemer å stri med.  

Arbeidsledighet, sosiale reformer, innvandring og mangel på det meste.   

Industrien vil ikke være konkurransedyktig uten subsidier.   

EU kan få problemer med å fungere som planlagt.   

Russland er i denne historikken medtatt som en part av ASIA, og vil 

være en handelspartner av stor betydning for de nye landene, og er det 

allerede.   
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Latin-America, Asia og Afrika vil selvsagt inngå og har inngått 

handelsavtaler med USA og EU, men det er på de første nevnte 

premisser.   

Det er ikke USA og EU-landene som bestemmer lenger.  De blir nå nødt 

til å importere og betale prisen.    

Hvis noen skylder banken 1000 billioner dollar, så er han å betrakte som 

rik?   

Det er derimot en person som har tilsvarende verdier i banken eller i 

andre aktiva.   

I det internasjonale banksystemet i dag får man folk flest til å tro at stor 

gjeld kan betraktes som verdier og aktiva.  De økonomiske kriminelle 

kjøper og selger andres gjeld via programvaren i nåtidens datamaskiner.  

Store fiktive verdier tildeles de som trykker på knappene og 

husmennene taper pengene sine, deriblant noen Norske Kommuner. 

Folk tror på dette, og det går bra over tid.  Det norske rettssystemet har 

ikke dommere eller jurister som kan finne de brukte ord og utrykk i 

lovbøkene, og derved går kjeltringene fri.  Det er dette president Lula vil 

til livs eller sette en stopper for. 

 

Nå ønskes denne epoken over og ut slik at sunn fornuft skal ta over og 

at reelle verdier eller aktiva skal være basen.   

USA med sine tusener av billioner US dollar i gjeld, regnes som verdens 

rikeste land, mens grekerne med sin noe mindre gjeld, er de fattige.  

( Det minner meg noe om den gangen da Felleskjøpet i Steinkjer hadde 

samlet sammen en del ”stor-bønder” fra distriktet, som skulle komme 
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på besøk og kjøpe Hereford-krøtter som livdyr for videre avl.  I 

samtalenes gang kom det frem at ingen ville betale kontant.  Jeg var 

ikke villig til å selge uten kontant betaling ved henting eller levering.  

Felleskjøpets representant kunne fortelle meg, under en spasertur på 

gårdstunet, at ingen av disse herrene, med dyre firehjulstrekkere, 

hadde penger å betale med, det var bancorote, (stor bankgjeld, slik at 

bankene ikke ville innvilge mere lån eller kredit), men de fortsatte 

likevel å oppføre seg som kakser.) 

Merkelig at ikke media i de utsatte landene, USA OG EU er interessert i 

å opplyse om forandringene på de andre kontinenter.   

Mulig de vil holde det hemmelig og ikke utsette politikerne for plager.   

Kan være at slike fokuseringer vil slå beina fortere unna papirverdiene 

på børsene. 

Gullprisene har vært stabile i sin rette linje oppover, ingen panikk.  Det 

vil man først se når dollaren forsvinner og den nye pengevalutaen 

kommer i farten. 

Men ikke glem at gullprisen stiger jevnt. 

Vi må heller ikke glemme at mesteparten av dem nå benevnte EU-

landene, siden 1800-tallet, har rasert Amerika, Latin-America, Asia og 

Afrika, som kolonister.   

De har tatt seg til rette, og man ser nå fra de direkte overførte TV-

programmene fra de refererte sammenkomstene i ONASUR, at de 

tidligere utsatte nasjonaliteter med sine nåværende presidenter vil 

takke for sist.  Ingen tvil om det lenger.   
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Det er også vel utdannede ledere eller presidenter som har tatt over 

styringen. Sosialismen tar over, og ingen vil la kapitalkreftene, slike som 

banker og andre kjeltringer, få lov til å ture frem.  Det blir en annen 

kontroll. Denne sosialismen er forskjellig fra den norske, den kan ligne 

noe på politikken fra FRP, noe for folk flest.  Sammenligner man FRP 

med disse kontinentenes deltakere, så blir FRP å betrakte som 

sosialistisk.  Man må da glemme Siv Jensens interesser blant 

republikanere og jøder.   

Det hjelper ikke at politikere og fagforeningsfolk holder taler og lover 

velgerne nye planer og reformer, når de ikke ser hva de har å 

konkurrere mot.   

Ingen av vestens politikere ville bli gjenvalgt, om de skulle forandre de 

sosiale systemer i Vesten til å kunne konkurrere med Asia, Afrika og 

Latin-Amerika. 

Man kan ikke lage arbeidsplasser med å prise seg ut av systemet med 

unødvendige avgifter og samtidig slippe fra seg de som kan produksjon 

til utlandet. 

Det norske pensjonsfondet eller oljefondet blir godt mottatt av 

utlendingene. 

De bruker pengene til nye arbeidsplasser, industri, infrastruktur, skoler 

og universiteter.   

Pensjonsfondet består av aksjer og obligasjoner som ikke gir eieren 

noen makt eller fordeler den dagen han vil ha pengene tilbake til eget 

bruk.  
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Virkeligheten er at pensjonsfondet ikke vil være tilgjengelig når tidene 

forandrer seg.   

Det som leseren ikke har merket seg er at bankene eller de som jobber 

innen systemet omfordeler reelle verdier fra petroleumsindustrien til 

egne fordelaktige investeringer i aksjer og obligasjoner.    

De milliardene, som forsvinner i kommisjoner, blir plassert for ett 

senere privat bruk, uten at økokrim eller den norske stats politikere kan 

gjøre noe med det.  Kommisjonærene representerer også de 

utenlandske selskapene som mottar de originale og reelle verdier fra 

Nordsjøen og deres transportsystemer. 

Det foreligger også nye signerte lover av parlamentene i 

mottakerlandene, som gjør det umulig og "importere" oljefonds- eller 

pensjonspengene tilbake til Norge ved en senere anledning, om disse 

papirinvesteringene fremdeles skulle ha noen verdi.   

Kontrasten til dette bildet er at de omtalte mottakerlandene kun 

investerer sine egne olje- og eksportpenger til egen infrastruktur og 

konkurransedyktig industri innen sine lands grenser. 

Latin-Amerika bygger i dag fremdeles ut nye cellulose- eller 

papirfabrikker, mens Norsk Skog forteller sine landsmenn at det ikke er 

behov for papir lenger.  Alle normannere tror tydeligvis på dette.   

Saken er at norsk papir er for dyrt og at Norske Skog mangler 

handelsavtaler. 

Hvorfor har Norge politikere, som interesserer seg for barnehager og 

hijab, mens noen av landets innbyggere tar seg til rette ved å 
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eksportere norsk el-kraft og lar sine innbyggere betale overpris for 

strømmen?   

Noe tilsvarende ser du ikke andre steder på kloden.   

Dette fenomenet er eksklusivt for Norge.   

Det beviser at Norge ikke har noen reel styring, kun bare prat.   

Det norske demokrati er forskjellig fra andre lands demokratiske og 

sosialistiske system.   

Norge viser seg å være noe handlingslammet, unntatt i skatte- og 

avgiftspolitikken.   

Men i alle tilfelle oppstår det nye lover og regler, så noe må jo være på 

gang i departementene.   

Byråkratiet blir bare verre, eller det er vanskelig å oppdage noen 

fordeler i skoddehavet, om man lar den vanlige borger ta en 

tenkepause.   

NAV har jo flere regler og lover enn ett normalt oppegående menneske 

kan forstå.   

Det er kanskje laget vanskelig for at advokatene skal ha noe å gjøre.  Nå 

er det dårlige advokater eller jurister som utformer lovene i 

departementene. 

Minstelønn/pensjon osv. ville ha fjernet behovet for noe av dette 

byråkratiet.  

Det er flere land som har brukt minstelønn/pensjon i en år-rekke.  

Det gir heller ikke muligheten for misbruk av systemet. 
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I Norge skal det skapes debatter. 

La oss si at vannet har frosset i alle rør og vann-tanker på ett 

aldershjem.  Da løser man ifølge landets dyktige journalister problemet 

med en debatt og man henviser til rutiner som ikke er fulgt eller 

mangler.  Man forlanger ikke at man skal etterlyse fornuft og ansvar.  

Hvem leser alle reglene innen NAV?  Ikke engang advokatene forstår 

dem i den form de er skrevet. 

Reglene er skrevet i det henseende at NAV skal kunne være en god 

arbeidsplass for landets kverulanter og psykopater. 

 

Saludos 

EHO, alias Jacobo Araujo 


