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12.07.2010.  VM i fotball i Sør Afrika er over, og Uruguay ble nr. 4 etter 

finaleomganger, med sin berømte spiller Sr. Forlan, som ble tildelt 

tittelen ”verdens beste fotballspiller”. 

De siste to ukene har mye skjedd i Sør-Amerika. 

Det er ikke mulig å ta med alle detaljer.   

Man er mere opptatt av det fenomenet at ingen nyheter fra sør 

Amerika blir presentert av internetpressen fra EU og Skandinavia.   

Det er heller lite også fra USA.   

Vanskelig å vurdere noe sikkert hvorfor.   

Det er jo viktige nyheter.  De bekrefter begynnelsen på de dårlige tider 

for Vesten, EU og USA. 

Det siste store møtet vedrørende det fremtidige Amerika (dvs 

kontinentet Amerika fra nord til sør), bestemte at Latin Amerika skal 

ekskludere USA og Canada fra det tidligere systemet, hvor det nordlige 

kontinentet har bestemt det meste.   

Signering av avtalen er berammet til juli 2011. 

Bolivia med sin hovedstad La Paz kan bli det nye ”Brussel”, med 

valutaen SUCRE, når en gang Kina bestemmer seg. 

Den første handelen med import av ris, til ca. 2 millioner dollar, ble 

omregnet i Sucre.   

 

Presidenten i Ecuador, Dr. Correa, er utdannet siviløkonom fra ett 

universitet i USA. 
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President Lula, Brasil, har i den siste uken frekventert 7 nye land i Afrika 

for å underskrive nye avtaler.   

Dette er selvsagt i tillegg til de andre landene som har meldt seg på 

avtaler med Latin America. 

Forslaget om å flytte FN fra New York, er enda ikke undertegnet, men 

ser ikke bort fra at ett slikt fata morgana kan være mulig. 

Den nye union har allerede hatt sitt første stormøte, (over flere dager, 

og direkte overført på TV) vedrørende klimaet, med ca 60 lands 

presidenter og andre representanter tilstede.   

Grunnen til dette møtet, er at de ikke har tiltro til disse berømte 

klimakvotene, som Stoltenberg kjøper og selger.  Kvotene blir antatt å 

være en del ett nytt korrupt system, satt i system av de så mye omtalte 

playboyer. 

Det nye økonomiske systemet skal umuliggjøre at enkeltpersoner og 

banker kan ødelegge økonomien for de fleste over natten.   

Eva Joly har vært inne på den samme tanken, og det ser ut som om de 

har kopiert noen av hennes tanker om fremtiden, basert på dårlig 

erfaring i historien. 

Det som ligger i kortene, og som er ganske sikkert, er at Sør Amerika, 

Karibien, Asia og Afrika vil utkonkurrere de tidligere så kalte rike land i 

Europa. 

De nye verdensdelene vil ha fordel av sin rimelige og disiplinerte 

arbeidskraft, ett enklere byråkrati og avgiftssystem, og ikke minst 

råstoffene, inkludert energien.   
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Det som Asia ikke har innenfor sine grenser, har de kjøpt opp etter 99 % 

-eller 100 % -regelen i andre verdensdeler.   

De store importørene av verdens viktigste varer, er allerede de største 

eierne av transportsystemet for olje, gas, agroprodukter og mineraler. 

Ikke glem at Skipsreder Bergesen sin store og berømte flåte ble 

oppkjøpt av kineserne. 


