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10.05.2010 Atlantida, UY. 

I følge nyheten på internett har EU opprettet en enorm økonomisk 

hjelpe- eller økonomisk redningspakke for EU-landene.  Men når det er 

sagt, er det ingen i de europeiske media, som jeg har adgang til, som 

nevner noe om hva de har planlagt for å tjene dette inn.  Innbyggerne 

må bli selvtenkende.  EU tror tydeligvis at det er tilstrekkelig å holde 

seddelpressene i gang.  Kan du ikke konkurrere om produksjon og 

leveranser av de viktige produkter, har du ikke noe å stille opp med.  

Hvorfor er det så vanskelig å begripe?  Vanlige folk, og andre, klarte jo 

denne tankegangen for 50 år siden! 

Vel, ONASUR, Asia og Afrika bruker den enkle fornuft.   Til eksempel så 

skjønner de ikke kjøp av ”klimakvoter»! 

De har, som tidligere nevnt, også i løpet av de siste to ukene, 

undertegnet flere av sine samarbeidsavtaler innen handel, økonomi, 

skole, energi og hva det måtte være for å holde hjulene i gang.   

Disse avtalene omhandler opprettelse og bruk av ny valuta og 

uavhengighet til Vesten og FMI.   

De har opprettet sine egne banker og hovedbank, som skal erstatte 

avhengigheten av politikerne i USA og EU.   

Dette for og ikke bli med i dragsuget fra dårlige styrte økonomier.   

De er selvsagt interessert i å handle med USA og Vesten, men de nye 

makthaverne vil nå være med på å bestemme prisen.   

ONASUR har nå sin egen godt utbygde infrastruktur, og er de største 

leverandører av matvarer, industriprodukter, mineraler og energi for 

eksport.   
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De bygger ut nye bilfabrikker og produserer ny grønn og ren energi.   

Avtalene bekrefter at hovedkundene vil befinne seg i Afrika og Asia. 

Uruguay åpnet 214 nye tekniske skoler i løpet av de siste 8 år, mens 

Brasil i samme tidsepoke åpnet 140.  Det forteller noe om hvordan 

landene ser viktigheten av tekniske skoler.  UY har 3 millioner 

innbyggere, mens Brasil har ca 200 millioner, med en tilvekst av 13 % 

det siste året, altså 26 millioner.  Se dette siste i sammenheng med det 

totale innbyggertallet i UY (3 millioner), og sine 214 nye tekniske skoler i 

løpet av 8 år.  Kanskje noe å tenke på for de som bor i ”verdens beste 

(dårligste) land Norge”.  Eller kanskje Island lå ett hakk foran.   

Montevideo har allerede flere bedrifter, som produserer informatika 

(data programmer), den ene leverandøren har mere en 1000 ansatte.   

Argentina er også langt fremme innen industri og informatika. 

Argentina hadde de første bilfabrikker i produksjon under epoken 1940.   

Chile var også tidlig i gang.   

Brasil må selvsagt ikke glemmes. 

Brasil registrerte 14,5 millioner nye arbeidsplasser i presidenttiden (de 

siste 8 år) for President Lula.   

Han er fremdeles president, men det blir nyvalg dette året, og da vil nok 

Brasil miste en god president.  8 år er maks tid for en president i Brasil.  

Han blir internasjonalt kalt for ”verdens president”, og har fremdeles 87 

% oppslutning i Brasil på meningsmålingene.   

Han er også godt likt innen ONASUR. 
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Equador og Bolivia representeres også med mange nye arbeidsplasser 

og bedrifter.  Equador teller mere en 47.000 bedrifter i 2009 og en 

tilvekst på mere enn 12.000 i siste kvartal.  (Micro-empresas). 

Det er vanskelig å følge med, men de kopierer muligheten for å åpne 

småbedrifter på en lettvint og oversiktlig måte.   

Du kan velge mellom forskjellige skattesystemer.   

Betaler du 8 % skatt av brutto omsetning, slipper du å føre regnskap.  

Utskrift av kassa-apparat eller annet betalingssystem, er tilstrekkelig for 

den statlige kontrollen.   

Siden følger regnskapssystemer for middels og større bedrifter.    

Samtidig stoppes, til en hvis grad, all import utenom ONASUR, (spesielt 

Brasil), og internasjonale store bedrifter, som vil selge varene sine, de 

må derfor opprette nye fabrikker i ONASUR, (de 12 Latinamerikanske 

landene) for å tilføre arbeidsplasser i Latin-Amerika og ikke minst, legge 

igjen og tilføre knowhow.   

Brasil har gjort dette med stor suksess. 

For å komme tilbake til Europa og redningspakken for EU, så er ikke det 

noen endelig løsning.  Det er lett å tenke seg hvordan dette vil utvikle 

seg uten mulighet for eksport og inntjening av betydning. 

Jordbruket i bl a Frankrike, er forpestet av PSB og matvarene derfra er 

ikke ettertraktet internasjonalt.   

Prøvene fra alle vinbodegaene i Frankrike viste samtlige ett innehold av 

PSB.   
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Drikkevannet og grunnvannet i Frankrike har også blitt forurenset av 

PSB.  Elvene har dratt dette ut i havet, og PSB er allerede ett problem 

for dyrelivet oppe i Arktis.   

Hvordan PSB er representert i Europa forøvrig, er ikke godt å si. 

Problemet er at det ikke destrueres av naturen.   

Det er evigvarende og følger næringsveien fra sjødyr til landdyr og 

fugler.   

Noe å ta med seg i fremtidige vurderinger av tilgjengelige matvarer, vin 

og drikkevann. 

Jordbruket i Spania lider under vannmangel.   

Vannet blir i krisetider prioritert turismen.   

Spania importerer vann fra ONASUR.  

EU har ikke  landbruksprodukter som kan konkurrere med ONASUR i 

pris og kvalitet.   

Kina, Russland, eller mere enn 150 land kjøper det som er tilgjengelig av 

landbruksprodukter og mineraler fra ONASUR. 

Hvordan Skandinavia og EU skal konkurrere med Kina, India, Afrika og 

ONASUR med sitt eksisterende skatte og avgiftssystem, nei, det er ikke 

lett å innse.   Rammebetingelsene for produktivitet mangler totalt i 

Norge når man skal konkurrere på det internasjonale markedet. 

Da må det økonomiske systemet revideres og det er mest sannsynlig ett 

fata morgana.   
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Norge og andre land har ikke ett politisk system, som vil klare å tilpasse 

seg en sådan konkurranse.    

Norge kan være sårbart pga oljefondet.   

En omfattende økonomisk katastrofe vil redusere verdien.   

Ett annet viktig parameter er, og ikke til å glemme at oljefondet, ikke 

kan sammenlignes med gull og andre verdier i en bankboks.   

Disse eksisterende verdiene (papirene) er i prinsippet ikke tilgjengelig 

på kort varsel, de må kjøpes tilbake, dvs innløses, men til hvilken pris 

(?), og er de fremdeles eksisterende (?).    

Det er her, at de ansvarshavende i Norge burde ha vært stilt for 

”riksrett”.  

Men det viser også hvor lett det er å lure godtroende normannere.   

Andre land har lovforbud mot å sende eller investere penger i utlandet, 

uten spesielle politiske godkjennelser, som kan bekrefte fordelene og 

sikkerheten for det landet som sender ut pengene.  De ministrene som 

ikke følger systemet, blir tiltalt for korrupsjon.  De norske politikerne er 

unntatt korrupsjonsloven, samtidig som de kan legge skylden på Norges 

Bank og andre.  Stortinget har approbert mange intetsigende 

økonomiske lover vedrørende eksport av valuta til utlandet.  Ingen 

norsk politiker kan i realiteten stilles for riksrett.  Statsministeren er 

unntatt fra denne muligheten i en egen lovparagraf.  

I Norge er dette ansvaret, uten forbehold, overført til Norges Bank og 

dens ansatte og ansvarstildelingen kan sammenlignes med høyesterett.   
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Disse viktige avdelinger innen det norske styre og stell kan foreta seg 

hva som helst, som i ett annet diktatur.  Det kalles på folkemunne for 

demokrati. 

Og systemet kan uten filtrering benevnes ”fritt demokrati uten styring” 

innen ett noe mistenkelig dårlig administrert storting og regjering, hvor 

mindretallet sitter med statsrådene/sekretærene.   

Politikerne diskuterer scooterkjøring, barnehager, pappa-permisjon og 

nye ”hindringer” og lover, som blir vedtatt, for å gjøre det vanskeligere 

for den eller de, som vil utrette noe.   Jeg har aldri hørt om vedtak som 

skal gjøre det lettere for gründere og næringsliv.  Stortingspresidenten 

som er tømmerhogger av yrke, ser ikke for seg nødvendigheten av å 

følge opp avtaler og lover.  Han gir blanke f.. i alt, unntatt å rette på 

språkbruken til stortingsrepresentantene som tilfeldigvis har møtt frem.  

Pappa- og mammapermisjonene forenkler demokratiet.  De forslagene 

som har blitt sent på høring kan umulig blitt verifisert av de folkevalgte.  

Utlendingene som besitter fortau- og strandkafeene på kontinentene, 

sier vanligvis at de norske får det som fortjent. 

Byråkratiet blir forsøkt redusert i flere land og forenklingen står høyt på 

agendaen mens den negative utviklingen eskalerer i Norge, uten noen 

sikkerhetsbremser.   

Det norske storting har heller ikke noe automatisk system som følger 

opp eventuelle positive vedtak.   

Statsrevisjonen kommer med opplysninger, men så lenge uteblivelsen 

av ett ”follow-up-system» er akseptert, så vil resultatene fra 

statsrevisjonen utebli.   
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Dette kan ikke forandres og man må leve med dette til evig tid om en ny 

istid ikke vil bremse og senere snu utviklingen.   

En sleivete bemerkning, men det henvises også til en historikk som ikke 

er helt forståelig. 


