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01.10.2010.  Atlantida, Latin America.   

I går var det forsøk på statskupp i Equador.  President Correa kom fra 

det med livet, uten for store skader. 

Det som er å merke seg er at tidligere president i Argentina, Sr. Nestor 

Kirchner, nå generalsekretær i ONASUR, innkalte alle presidentene fra 

ONASUR, (Latin-Amerika) til møte i Buenos Aires i går kveld, som en 

følge av forsøket på å styrte president Rafael Correa. 

Det er en grei beskjed til hele verden, og ikke minst til Vesten, om at her 

står vi alle samlet, en for alle, alle for en. 

De direkte TV-overføringene bekrefter dette. 

ONASUR, ALBA omfatter alle landene i Sør Amerika, Mellom-Amerika, 

Mexico og Cuba.  Det tidligere benevnte Mercosur er kun de fire 

landene, Argentina, Brasil, Uruguay og Paraguay. 

Tidligere og som nyhet siden sist, er at den norske 

stortingsrepresentanten, og tidligere statsråd med adgang til privat 

stabbur, ikke fikk jobben i FN, som tidligere antatt.   

Noen milliarder US dollar har nok gått fyken til ingen nytte for å innynde 

seg hos Ban Kee Moon.   

Som jeg har skrevet tidligere og utallige ganger, så er de norske politiske 

playboyer dårlig likt, men blir selvsagt utnyttet maksimalt. 

For oss som har fulgt med viste godt at den tidligere presidenten i Chile, 

Sra Michelet, ville få jobben.   

Hun var anbefalt av alle landene i 0NASUR, ALBA, Asia og Afrika.   
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Til og med Barak Obama la press på sine forbindelser for å få Michelet i 

posisjon.   

Jeg kan huske at Obama hadde Michelet til borddame i sitt første og 

siste møte med de Latinamerikanske presidentene etter at han ble 

president i USA.   

Det er vel mindre enn tre år siden at ONASUR-landene begynte å 

planlegge sine prosjekter for å komme seg ut av styringen fra Vesten, og 

det har de nå greidd uten at noen av journalistene i vesten har fulgt 

med.  

Som tidligere nevnt, har de ikke likt å bli kalt U-land. 

Noen få norske korrespondenter har skrevet artikler om President Hugo 

Chaves, Venezuela, men de forteller det mest negative.   

Opprettingen av ONASUR med sine fremtidige planer for å fjerne 

innblandingen fra Vesten, har de ikke fått med seg.   

President Hugo Chaves er egentlig den personen, som president Lula, 

Brasil, har brukt som talerør for sine planer. 

Det har liten betydning nå, ”toget har gått”, og Vesten (USA og EU, EØS) 

blir ikke med denne gangen, og ikke senere heller.   

De vil ikke klare å levere eller å produsere i konkurransen med ONASUR, 

Asia og Afrika.   

Dette har jeg nevnt flere ganger før, men nå har historien blitt 

bekreftet, og jeg kan ikke se at noe annet enn at omveltninger, bråk av 

ett eller annet slag, som kan endre på dette. 
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Klimaforandringene har presentert seg i Latin-Amerika, på samme måte 

som andre steder i verden. 

Det kan verifiseres med konsentrert regn, oversvømmelser, og tørke 

utenom det vanlige, med eskalerende skogbranner i tørkeområdene, og 

jordskred i de områdene, som blir velsignet med alt regnet.   

På en måned (august) ble det bare i Brasil nevnt 19.700 skogbranner, og 

det over store arealer, hvor avlinger, skog, lyng brant ned, sammen med 

hus og dyr som befant seg i områdene.   

Dette opplever man selvsagt også i USA, EU og Australia, men man har 

ikke hatt så omfattende skogbranner og konsentrerte nedbørsmengder 

i enkelte områder av Brasil, om man skal forholde seg til brasiliansk 

media.  Nedbøren har tidligere vært mere jevnt fordelt.   

Brasil er en av verdens ledende eksportører av agro-produkter. 

De latinamerikanske landene går fort fremover med hensyn til 

levestandard, helse, utdannelse, produksjon og leveranser av de mest 

livsviktige varene, som den kjøpekraftige verdensborger trenger og har 

bruk for til en hver tid, for å opprettholde sin hunger etter fremskritt og 

økonomisk vekst. 

Forskjellen fra Norge, er at resten av verden investerer i sine egne land, 

og ikke tillater sine verdier i å forlate landet, uten som betalingsmiddel.  

Det er kun en eller to Araberstater som gjør som Norge, men det 

kommer av at de ikke vil jobbe og at de bor i en sandørken, og er nødt 

til å kjøpe alt.  Forskjellen er at de bruker edle metaller, slik som gull, til 

å sikre sine oppsparte fond. 
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Den eneste inntekten utenom olje og gass, kan være hoteller og 

turisme, som gir inntekter i sandørkenen.   

Kuwait, for eksempel, har i alle år etter sin første leveranse av olje til 

vesten og resten av verden, nedlagt forbud for innbyggerne, dvs 

kuwaiterne, til å jobbe.   

De bruker kun innleidd arbeidskraft fra andre land.   

Kuwaiteren mottar sin statlige lønn.  Det meste som vanlige folk i 

Vesten må kjøpe til sitt daglige liv og luxus, er stort sett gratis for 

kuwaiterne. 

Den regjerende Sheikh uttalte, da de vestlige oljeselskapene begynte å 

utvinne olje og gass, at kuwaiterne hadde levd ett fattig liv, og de skulle 

nå få ta del i oljeinntektene med det samme.   

Dette er kun det eneste landet i verden som har gjort, unntatt Alaska, 

som har bevilget penger fra oljeinntekter direkte til innbyggerne. 

De norske regjerende politikere snakker over seg om viktigheten om 

arbeid til alle. 

Dett er kun svada, sett fra vanlig folks observasjoner i dag.  

Norge og resten av Vesten har ikke muligheter i å konkurrere mot de 

nye internasjonale regimer. 

Mesteparten i Vesten må fortsatt leve på trygd.   

Derfor hadde det kanskje vært like greit å importere systemet fra 

Kuwait. 

Noe fundamentalt feil har kanskje skjedd med normannernes 

vurderingsevne. 
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Ikke nødvendigvis.  

Om man går tilbake til 1939 og frem til 1945, så ser man at mesteparten 

av norsk befolkning jobbet for tyskerne.  Sjefen for Norsk Hydro gikk 

foran med ett godt eksempel. Gårdbrukerne gjorde det samme, de 

gjorde alt for Deutchland og Adolf Hitler. 

Mens de norske sjøfolkene, som egentlig berget verden fra å bli hærtatt 

av Adolf, ble tilført en skjebne, som folk flest har glemt, og de ble glemt 

fra dag en etter freden.   

De var med på å vinne krigen, men tapte freden.  

Hvorfor nevner jeg dette nå? 

Jo, det er kun for å bekrefte at normannerne er det samme pakket nå, 

som i tidligere epoker.   

Det er ingen grunn til å glemme å se seg selv i speilet nå og da. 

 

 

04.08.2010.  Avisen La Republica skriver at satsingen på utdannelse i 

Uruguay (UY) vil stige fra 420 millioner til 1,5 milliarder i de neste 5 

årene. Som tidligere nevnt hadde alle, absolutt alle skoleelever, mottatt 

Laptops (notebooks) i UY det siste året.  UY er også kjent for å ha det 

beste bredbåndstilbudet. 

Brasil og Uruguay signerte avtalen om levering av elektrisk kraft til 

Uruguay. 
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03.08.2080.  Latin America. 

39. møte i Mercosur, San Juan i Argentina.  San Juan er en egen provins 

med valgt guvernør. 

Alle landene i ONASUR var med på dette møte.   

Samme innholdet, de vil ha økonomisk og militær uavhengighet i 

forhold til Nord-Amerika og EU. 

Nytt pengesystem skal innføres. 

La Patria Grande tok et langt skritt mens Mujica forkynte begravelsen av 

den gamle sjåvinisme. 

Den nye banken for ONASUR bevilget 800 millioner US dollar til Uruguay 

og Paraguay, dvs de bruker ikke FMI lenger, de vil ikke involvere vesten. 

Samtidig forkynte enkelte av ONASUR-landene at de ville ta i bruk mere 

energi fra atomkraftverk og at de ville utvikle atomvåpen om 

nødvendig.   

Beskjeden var enkelt nok at de ikke ville høre på mere beskjeder fra de 

tidligere kolonister, slik som de europeiske landene hadde oppført seg i 

den siste epoken. 

 

16.07.2010.  Stedet er Peking.    

Presidenta Merkel, Tyskland, har i dag forhandlinger med kineserne i 

forbindelse med en ny handelsavtale.   

Det som ikke kommer skikkelig frem av nyhetskanalen Die Deutsche 

Welle, er at kineserne ikke vil kjøpe tyske varer, som selvsagt er 
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forholdsvis dyre i forhold til det kineserne kan produsere av de 

tilsvarende produkter. 

Samtidig er kineserne allerede de største produsentene av grønn 

energi, som også er en viktig del av forhandlingene.   

De store vindmølleparkene som i dette øyeblikk tilfører Kina viktig 

elektrisk energi, og som er en følge av den nye kinesiske produksjonen, 

gir ikke rom for noen import fra Tyskland til Asia.   

Samtidig er kineserne lite interessert i å eksponere sine patenter til 

Tyskland.  De mener å ha de beste løsningene i sine produkter 

vedrørende grønn energi.   

Kina vil ha sine produkter solgt og montert over hele Asia, Afrika og Sør-

Amerika.  Det er allerede ett stort grønt marked som kineserne vil 

beholde for seg selv. 

EU har derved i dag mottatt sin første erfaring fra ASIA, Latin-Amerika 

og Afrika.  Dvs., de nye verdensherrer begynner å synliggjøre alvoret i 

det, som det har blitt skrevet om tidligere i dette sammendraget, om 

historien fra nevnte verdensdeler i de siste 2-3 årene.  

 

Sør Amerika og Mercosur.   

Presidentene Mujica og Lula, henholdsvis UY (Uruguay) og BR, 

planlegger sitt 3. møte i dette halvåret til 30. juli i BR (Brasil).  

Forhandlingene skal sluttføre avtalen om elektriske høyspentlinjer fra 

Brasil til Uruguay.  Brasil har elektrisk kraft fra de enorme fossefallene 

Foz do Iguazú på grensen med Paraguay og Argentina.  Paraguay har 

overskuddsproduksjon fra nevnte fossefall, og leverer derfor en del el-



8 
 

Page 8 of 9 
 

kraft til Brasil.  I tillegg så har Brasil sine atomkraftverk.  Grønn energi er 

under utbygging over hele Sør Amerika.   

Man ser vindmøller, solarpaneler, også solarpaneler som bruker vann 

og olje som sirkulerende media, om man skal tro på TV-stasjonene sin 

formidling av de nye oppfinnelser og produksjoner.   

I UY leveres el-kraften til gate- og veikryssbelysningen av solarpaneler, 

som kobles automatisk til det vanlige lysnettet om sollyset uteblir i 5 

dager.   

Lyspærene (halvledere) er laveffekt og gir ett spesielt skarpt lys som 

antagelig er en kinesisk patent, etter som de produseres i Kina.   

Halvlederne brukes i lommelyktene, og de lommelyktene som jeg har 

hatt i over ett år, fungerer fremdeles på det samme batteriet.  En 

lommelykt har f.eks. 12 små lamper eller lysdioder.   De er forskjellige 

fra de gasslampene som selges i EU. 

Uruguay skal levere datateknologi til Brasil.  Begge landene er ifølge 

International media blitt de fremste i verden innen data og 

programmering.  Her kan det være mye å skrive om.  Kort fortalt, så kan 

de ligge langt foran EU.   

Billig innenlands gass-produksjon fra Bolivia, blir nå i følge den siste 

avtalen med Argentina og Bolivia rutet via UY til Argentina.  Dvs. at UY 

kan få levert billig gass ved døra.   

Det muliggjør at også biler og busser i UY kan få kjøre på rimelig gass, 

som forurenser lite.  Argentina og Brasil har denne muligheten fra 

tidligere år med god erfaring og godt resultat. 
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Ellers så omfavner avtalene det som er viktig for Mercosur, bl.a. ny 

jernbane som, skal ta seg av viktig varetransport mellom landene i 

Mercosur og andre.   

Bolivia skal bl.a. transportere sine mineraler og matvarer på lektere i 

grenseelven mellom UY og BR.   

Kina har kjøpt opp rettighetene i handelsavtaler og er avhengig av ny 

eksport fra ny havn ved elevens utløp i UY. 


