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06.05.2010 Atlantida, UY.   

De 12 landene i Latin-Amerika signerte avtaler i en ny union om 

samarbeid og handel, ONASUR, med Ex-president Nestor Kirchner 

(Argentina) som Secretario General.  Hans kone, Kristina, er fremdeles 

president i Argentina.    

Unionen vedtok en del nye lover som skal fremme og forbedre de 

tidligere systemer, hvor det historiske er Europa og USA, som har hatt 

de påvirkende organer, skal miste sin innflytelse til fordel for ONASUR.   

Samarbeidsavtalen er en avslutning på intensjonsavtalen fra 23. mai 

2008, i Brasilia.   

Avtalen er forskjellig fra EU-systemet, den lar landene beholde sin 

suverenitet, men de skal kun forholde seg til de signerte handels- og 

samarbeidsavtaler.  EU kan nok ikke klare seg i lengden, katastrofen har 

meldt sin ankomst. 

05.05.2010.  President Lula, Brasil, er i dag på besøk hos president 

Mujica, Montevideo, Uruguay.   

I følge ett intervju med Lula på TV, så er agendaen diskusjoner og 

avtaler om ny verdensvaluta for internasjonal handel.   

Grunnen er at økonomien i Europa og USA ikke gir tillit i de fremtidige 

og eksisterende handelsavtaler.   

Overherredømme fra playboyer, med blå øyne og eventuelt noe 

blondt hår, skal hjelpes over i historien.  (uttalelse fra president Lula). 
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Nye handelsavtaler skal opprettes med EU, slik at de skal få anledning til 

å kjøpe matvarer og mineraler, men til de priser som ONASUR 

forhandler dem frem til.   

Hovedpartnerne vil fortsatt være Kina, India, Russland (Asia) og Afrika.   

EU må eksempelvis ha noe å eksportere til de priser som er 

konkurransedyktige, om de ikke vil tape terreng til resten av verden.   

Kan det så være å forvente at det ikke er bare klimaet, som vil forandre 

seg oppe i nord, eller kan man si det på en annen måte, bør 

nordboerne, gringoene, konsentrere seg mere om sin egen produksjon, 

avgiftssystem og eventuelle handelsavtaler.   

ONASUR har bestemt seg for full kontroll av eventuell innvandring, men 

det virker på meg, som om de ikke har planer om å åpne for 

innvandring, i det hele tatt, unntatt viktig arbeidskraft i riktig alder. 


