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01.06.2010.  Buenos Aires, Argentina. 

Argentina har feiret sin 200-års dag frihetsdag.  80 land defilerte på en 

dag.  Defileringen pågikk over en uke med innslag fra de forskjellige 

kulturer.  Lite oppvisning fra det militære, det skulle spares på 

brennstoff og derved mindre nitrogene utslipp.  Feiringen var basert på 

fremvisning av fellesskapet i det nye ONASUR, MERCOSUR, KARIBIEN, 

AFRIKA OG ASIA.  Nigerias president har vært med i de siste to års 

forhandlinger om ett nytt fellesskap innen produksjon, handel og 

økonomi.  Derfor var det verdt å merke seg, at han hadde en meget stor 

og vel organisert defilering med personer, kultur, klær og dans fra 

Nigeria. 

Det bor mange muslimer i Argentina og de deltok selvsagt i defileringen 

i vanlige klær med arabisk tilsnitt, uten noen tildekning, som det har 

vært så mye diskusjoner om i EU.   

Kina hadde nødvendigvis den største oppvisningen.  Alle land stilte med 

sitt eget flagg i front av defileringen, mens deltagerne brukte små 

argentinske flagg. 

 

Uruguay har åpnet en ny bilfabrikk. 

MERCOSUR har i den siste uken besøkt Madrid for å tilby investeringer i 

Latin Amerika.   

Uruguay har spesielt tilbudt enkle regler for sikrere investeringer.  De 

regner sikkert med at EU har investorer som er nervøse med hensyn til 

de eksisterende investeringer i Europa, og derfor vill flytte eller sikre 

sine penger som investeringer i prosjekter med god avkastning i 



2 
 

Page 2 of 3 
 

MERCOSUR.  Samtidig så er Latin-Amerika interessert i og skaffe til veie 

konkurrenter i forhold til Kina, som har og kjøper opp det meste av 

mineraler og bygger sine egne fabrikker.   

Det vil si at Kina satser på full kontroll, dette i motsetning til Norge, som 

kjøper opp noen få prosenter (0,2til 0,5 %) i aksjer, uten sikkerhet.  Kina 

sikrer sine investeringer og det mest viktige, de kjøper seg full kontroll 

over den fremtidige produksjon med hensyn til de nødvendige råvarer.   

Uten råvarer ingen produksjon. 

Utenlandske politikere og investorer skjønner ikke Norges politikk med 

hensyn til fremtidig overlevelsesevne.   

Noen av de nevnte landene har allerede signert sine nye lover om at 

mottatte investeringer ikke skal forlate landet som følge av 

avkastninger, eller i det hele tatt, intet skal forlate landet.  

Når tidene forandrer seg, og det kommer de til å gjøre, kan Norge bli 

den største taperen, i og med at landet mangler den nødvendige viten 

og politikk. 

De investerte penger i utlandet lar seg ikke tilbakeføre til Norge i en 

kritisk epoke, i og med at aksjeverdien er borte og grunnlaget for aksjen 

er borte eller at aksjen ikke lar seg selge til annet enn en lav pris.   Det 

finnes heller ikke grunnlag for å drive den samme industrien i Norge, 

den blir selvsagt bedre ivaretatt i de andre land, som allerede kjenner til 

produksjonen og har sine spesialister. 

Gullreserve finnes ikke. 

Hvorfor er dette så vanskelig å forstå? 

Hva var det de s.k.  ”Terra-kommuner” fikk erfare? 
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Storting og regjering har ikke gitt disse kommunene noen økonomisk 

hjelp, men prøver å meddele det norske folk at det er forskjell på å tape 

penger i en kommune, i motsetning til staten med sitt pensjonsfond! 

Saludos EHO, alias Jacobo Araujo. 


