
26.02.2010 Atlantida, UY.   

I dag morges var det kun 16 gr C, og det bekrefter at høsten er på vei, 

mens blomstene er nysgjerrige på Solastranda og andre varme strøk i 

Norge. 

I går morges var temperaturen i MERCOSUR nede i 21 gr C, så nå er man 

ferdig med epoken 28–32 gr C daglig og over 22 gr C om natten.  Det blir 

for mye varme for gamle gringoer. 

Olympiaden i Vancouver er i gang uten at Latinamerikanerne viser noen 

interesse.   

Det er kun Argentina som viser noen innslag fra Curling, Bobsleigh, 

ellers er det ingen interesse.   

Man regner med at det er på det samme nivå i Afrika og Asia, unntatt 

Kina, Korea og Russland med sine tidligere partnere fra det tidligere 

Sovjet-Samveldet. 

Norge er lite omtalt både fra olympiaden og ellers fra TV og Radio.   

Har hittil ikke sett Norge kommentert i noen sammenhenger på CNN 

(Espanol).   

Det kommer vel kanskje av at Stoltenberg (Norges playboy nr 1) er på 

jordomseiling i sitt private jetfly og er vanskelig å følge med, og som en 

konsekvens, er vanskelig å komme i kontakt med.  

I noen europeiske medier er han sammenlignet med en predikant som 

satser sin fremtid innen FN og det nye ”World Government”. 

Det er vanligvis diskusjoner om hvilken god investering en 

vinterolympiade er.    



Nå ser det ut som det er bare ønsketenking.   

Vinterolympiader vises bare i de land som har med egne utøvere, og de 

kjenner jo til disse stedene fra tidligere besøk og informasjon via TV og 

annet medium. 

Det kunne samtidig være greit å nevne noen stikkord fra Sør-Amerika, 

(33 land opp til grensen av USA og øyene i det Karibiske hav) og deres 

konferanser og handelsavtaler med Afrika, Midtøsten, Russland og Asia. 

Siden januar 2007 så har det skjedd en mengde med utgangspunkt fra 

Latin-Amerika, og etter sammenkomster og diskusjoner via 

kontinuerlige TV-overføringer i de nevnte land, som man i første 

omgang trodde ikke var mulig.   

Man observerer detaljer og helheter av viktighet for folk flest på den 

ganske klode.  

Hvorfor EU, EØS og USA (Vesten) ikke informerer sine lands kvinner og 

menn, kan være av flere årsaker.  

Media i EU og USA kan være kontrollert, eid og subsidiert av de 

forskjellige statlige og politiske interesser og redaktørene vil satse på ett 

godt forhold til sine parter i styre og stell.   

Dårlige økonomiske nyheter kan skremme innbyggerne, senke 

aksjekursene eller minske investeringer. 

Noen land har lover som skal forhindre panikk som en følge av 

opplysninger. 

Det blir ikke så lukrativt å være politiker om uheldige opplysninger eller 

oppslag kom frem.     



Private opplysninger om de enkelte politikere ser ut til å være tillatt i 

alle sammenhenger, mens statlige dumheter og korrupsjon, blir holdt 

skjult. 

Det kan være vanskelig å henge med på dette. 

Spørsmål om hvorfor gjør ikke vi det som er mest fornuftig for våre 

egne landsmenn, eller hvorfor lar vi våre tjente og oppsparte midler 

rotes bort rundt omkring i verden?   

Dette blir observert av de presidenter vi skal kommentere i 

fortsettingen, og det minsker deres respekt for de såkalte G-land og 

”rike land”. 

Den omdiskuterte parten er mektig lei av betegnelsen U-land samtidig 

med at de nevnte ”rike land” kan ha den største utenlandsgjelden. 

Økonomiene har blitt vurdert i følge papirer uten gullgaranti, stor 

statsgjeld og uten mulighet til å levere eller konkurrere på verdens 

eksportmarked.   

Folk flest ble slått konkurs under de samme forhold, om de ikke fikk 

tilgang på mere lån, det være seg sedler, sjekker, obligasjoner eller nye 

avtaler.  

Kina eier aktiva for mere enn 2000 milliarder US dollar i USA, og siden 

kommer Kina’s eierandeler i EU, Afrika, Latin-Amerika og Asia. 

Afrika er i størrelse 30 millioner km2, Sør-America ca 17 millioner km2, 

dvs halvparten av Afrika, hvor igjen Brasil er en halvpart av Sør Amerika.   

Hvor bliver så de europeiske land i denne sammenligningen?   

Noe å ta med seg i den videre vurdering.    



De nevnte kontinenter Latin-Amerika og Afrika er heller ikke dekket av 

tundra, snø og is, men er landbruksproduserende i 12 måneder/år og 

ellers fullpakket med mineraler og energi i de forskjellige utgaver.  

Energien leveres fra vannkraft, gass, atomkraftverk, vindmøller, 

solcellepaneler og soloppvarming av vann over tak-konstruksjoner etc. 

Uruguay er det nest minste landet i Sør-Amerika med sine 176 500 km2, 

og 3 millioner innbyggere, hvorav over halvparten bor og arbeider i 

Montevideo.   

Uruguay er republikk med 19 selvstyrte departementos (den 

uruguayske betegnelsen for fylker) med sine 19 hovedsteder.   

Montevideo er inkludert innen de nitten departementos. 

Brasil har sine 200 (190?) millioner innbyggere, og med den tilveksten i 

året 2008 på 13 %, som tilsvarer 26 millioner flere innbyggere på ett år, 

så har man jo her ett sammenligningsgrunnlag om man vil bruke den 

logiske delen av hjernen.   

Tatt i betraktning er summen av befolkningsøkningen på alle 

kontinenter, så kan man fremdeles bruke lommekalkulatoren for folk 

flest, og derav lett forstå, at her er det noe som ikke stemmer.   

Hva er det største problemet, befolkningsøkningen eller det ufravikelige 

kosmos, der man må forholde seg til en konstant forandring utenom vår 

kontroll, samme hvilket politisk parti som har makten.   

Vi, menneskeheten har ikke blitt tildelt slike evner, men heller de evner 

som kan være benevnt negative og ødeleggende.   



Skaperen (konstruktøren) har gjort det nødvendig at alle arter må drepe 

og spise hverandre for å holde livssyklusen i gang på denne kloden, det 

gjelder også med vegetasjonen, der kun den sterkeste overlever.    

Mulig at fredsprisen ikke passer inn i hovedformelen.    

Men la oss glemme de filosofiske betraktninger!  

La oss tenke kortsiktig og politisk!   

Noen decennier tilbake hette det seg at seddelpressene ikke skulle 

trykke mere enn gullbeholdningen tilsa, dette ifølge landenes grunnlov 

og de juridiske bindende internasjonale avtaler bak den enkelte valuta.  

President Kennedy prøvde seg på denne regelen, men det forkortet 

hans livslengde betraktelig, mulig Judeah følte det var på tide med en 

avkortning av presidentens regjeringstid.   Mere å tjene i papirer og 

korrupte banker! 

Det er nå ute av kontroll, regelen om 2,5 % innen EU er forlengst 

passert.  GB har nok passert 10 %, kanskje mere, andre nevnes som 

konkurs innen samme union.  

Derfor har folk flest og presidenter på andre kontinenter mistet noe av 

tilliten til den eksisterende papirforflytting.   

Som Brasil’s president Lula sier, økonomi er ikke å handle med fiktive 

papirer, men med reelle produkter og verdier.  Dvs at valutaen må 

verdsettes etter landets verdier. 

I dag ligger følgende land og kontinenter inne med tilstrekkelig 

produksjonsgaranti og gullbeholdning, diamanter og mineraler av høy 

verdi. 

 



India 

Karibien 

Sør-Amerika. (Brasil og andre). 

Sør-Afrika. 

Russland. 

Kina. 

De samme landene er de største produsentene av de varene som i dag 

omsettes på kontinentene. 

De fremtidige samtale- og avtalepartnerne som vi skal diskutere, 

verdsetter sine land og kontinenter etter hva de kan produsere av 

forbruksprodukter, industri, energi, mineraler, vann og matvarer.   

De har bestemt og vedtatt på sine møter etter 2007, at Vesten handler 

hovedsakelig med usikre sedler og papirer, og ONASUR vil ut fra sine 

skrevne avtaler, finne frem til en ny valuta og verdensbank.    

Wikipedia bekrefter og forklarer det meste om de nye utspill fra 

landene i Sør-Amerika.  Vær obs på at den norske, spanske og engelske 

versjonen i Wikipedia vanligvis er forskjellig.  Wikipedia er også kjent for 

sin feilinformasjon, som kan ha fordeler til sine tider. 

Deltakerne fra alle (33) landene i Latin-Amerika og noen fra Afrika, 

tilsammen 59 presidenter, har blant annet signert en avtale om å flytte 

sin deltagelse i FN ut av New York N.Y. og til ett annet land.  (Vi skal 

senere argumenterer for at dette ikke er så usannsynlig eller tøvete som 

det fremstår i øyeblikket).   



Cuba er i 2009 inkludert i det Søramerikanske samarbeidet der alle 

boikotter pålagt av USA er fjernet av de Latinamerikanske land.   

Hvordan USA og Cuba samarbeider i øyeblikket, vet jeg ikke.   

De to siste dagene har president Lula, Brasil, vært på besøk på Cuba for 

nye avtaler.   

Samtidig besøkte han Haiti, der hvor alle de latinamerikanske landene 

er sterkt engasjert i oppbyggingen etter jordskjelvet.  Man ser daglig 

reportasjer fra stedet. 

President Barak Obama deltok på den første av de Amerikanske 

konferansene med alle presidentene til stede, og han ble tatt inn i 

varmen, der tidligere uoverensstemmelser skulle være glemt.  Men 

hans senere opprettelse av flere militære baser med tilhørende 

flyplasser i Colombia, har sent han på nytt ut i kulden.   

De tror ikke lenger noe på hans forklaringer om hjelp til president Uribe, 

Colombia, til å fjerne terroristbevegelsen FARC og kokainproduksjonen. 

Sagt i klartekst, USA er ikke populær. 

En åpning av egen bank for Mercosur ble verifisert i desember 2009 på 

Hotell Conrad, Pta del Este, Uruguay.   

Avtalen om opprettelse av egen bank for de 33 landende i Sør-Amerika, 

ONASUR, ble signert i november 2009.   

Vennligst se Wikipedia for mere detaljerte opplysninger. 

Mercosur bestemte seg på det siste møte i desember 2009 i 

Montevideo, at dollaren skal brukes i 2010 da Kina er avhengig av å 



bruke US Dollar grunnet sitt store eierskap av USA.  Mercosur vedtok 

også en klausul om å utvide eksporten til EU. 

Det kan opplyses om at senest i januar og februar 2010, så sendte Kina 

engelsk språklige programmer om at Kina skal kvitte seg med 

avhengigheten til Vesten og opprette en ny verdensvaluta, når tiden er 

moden. 

Men Mercosur og andre land, har allerede bestemt seg for å bruke sine 

nasjonale valutaer innen sine handelsavtaler, der hvor det er mulig på 

grunn av god økonomisk stabilitet. 

Panamakanalen ble tilbakelevert Panama fra USA, 31. Desember 1999, 

men ikke glem at Kina samtidig fikk en 25 års kontrakt fra samme dato 

til å administrere havnene på begge sider av kanalen.  Omsetningen i 

2008 oversteg 2 milliarder US dollar.   

Så Kina er overalt og deres detaljerte økonomi og eierandeler av den 

viktigste infrastrukturen er lite omtalt i media, man kan jo lure på 

hvorfor.   

Noen enkelttilfeller blir nevnt, mesteparten blir utelatt, hvorfor, nei det 

vet jeg ikke. 

Slik som Kina kjøper opp 100 % av interesser på de forskjellige 

kontinenter, så kan man trygt se at det er kineserne som styrer 

økonomien i denne verden for øyeblikket, og med den økningen på 8-9 

% pr år det siste decennium, så vil Kina ha full kontroll om 2 år.   

Latin-Amerika vil selvsagt styre sin eksport, og Kina vil ha stor 

innflytelse. 



Det er derfor Latin-Amerika tilbyr Vesten nye handelsavtaler om dagen, 

for å dempe noe på den eventuelle fremtidige kontrollen fra Kina. 

Det som er synd er at det norske olje- eller pensjonsfondet blir strødd 

rundt omkring uten å ha sikret seg noen som helst innflytelse, 0,1 – 0,5 

% (helst mindre) i de enkelte foretak, og de vil være tapt den dagen 

verdensituasjonen endrer seg, og det vil den helt sikkert.   

Historien og universet (kosmos) kan bekrefte at man lever i en konstant 

forandring, om man vil eller ikke. 

La oss diskutere de forskjellige evner i nummererte avsnitt for en senere 

henvisning.  Det kan bli mye å skrive om. 

Informasjonen kommer fra egen observasjon på stedet og direkte 

overførte konferanser på TV.  Det gir ikke muligheter for politisk 

vridning via aviser og magasiner.  Konferansene det vil bli referert til er 

overført kontinuerlig over flere dager.  En konferanse bruker vanligvis å 

holde seg innen en tidsramme av 3 døgn eller sagt på en annen måte, 

lange dager.  Da er landets presidenter i første linje.  Kun sykdom og 

andre påkomne situasjoner, tillater vedkommende land å representere 

via sin visepresident.   

 

Konferansene avsluttes alltid med signerte og approberte avtaler.   Av 

en eller annen merkelig eller uvant grunn for meg, så ser det ut til at alle 

avtaler blir iverksatt, og uten de store oppslag i EU, EØS og USA.  

(Vesten). 

De landene det vil bli referert til, er godt informert via sine ambassader 

om politikere og politikken i EU, EØS og USA.  Politisk spionasje eller 

informasjon er viktig.   



Konklusjonen er vanligvis at vesten sprer feilaktige opplysninger og tror 

at de kan kjøpe seg ut av, eller la andre utføre det nødvendige, for å 

holde maskineriet i gang.   

Noen blir kalt politiske playboyer med blå øyne, gjerne blonde og med 

mistanke om ”lobotomerte hjerner”.   

De vet at Norge også var den beste i verden og ledende innen lobotomi, 

men at de nå er mest opptatt av muslimenes omskjæring av penis og 

fjerning av clitoris.   

Altså, det er herved bevist, at kosmos er i en konstant forandring, det at 

det tredje øye følger med. 

 

Stikkord for avsnittene som følger: 

1. Miljø.     http://no.wikipedia.org/wiki/Fotosyntese (se den engelske 

versjonen) 

2. Industri/skipsfart. 

3. Jordbruk. 

4. Helsevesen. 

5. Skole og etterutdanning. 

6. Banker og deres elektroniske systemer og sikkerhet. 

7. Samferdsel. 

8. Turisme. 

9. Media. 



10. Politisk styring og kontroll, valg, samfunnskontroll med de siste 

versjoner av elektronikken. 

11. Befolkning eller overbefolkning. 

12. Politisk kvalitet, praksis og utdannelse av de som styrer ett land. 

Politiske løfter. 

13. Grensekontroll og innvandring. 

14. Arbeidsmarkedet. 

15. Politi. 

16. Media 

17. Hvordan påvirkes EU, EØS og USA av utviklingen i de tidligere 

benevnte fattige U-land? 

18. Sikkerhet. 

19. Nobels fredspris. 

20. Historie. 

 

 

1.1. Miljø.  http://no.wikipedia.org/wiki/Fotosyntese.    

Miljøet er og har vært høyt oppe på agendaen i Sør-Amerika, spesielt i 

Brasil. Det blir sent ukentlige TV - programmer fra Amazonas ved de 

relevante vitenskapelige institusjoner og den militære overvåkning av 

miljøet.   

  



De brasilianske forskerne er bekymret for produksjonen av oxygen, 

derfor at alt liv, industri, kjemi, forbrenningsmotorer og turbiner er 

avhengig av og forbruker oxygen.  De stiller spørsmålet om 

tilgjengeligheten av CO2 til å vedlikeholde fotosyntesen som skal 

produsere det nødvendige forbruket av Oxygen.   

Amazonas produserer 40 % av oxygenet som verden forbruker.  Skal 

man tro på dette, må man også arkivere at det har vært bekymring fra 

forskere i Amazonas om at CO2 nivået kan være for lite, for å holde 

fotosyntesen i gang. 

Jeg er selvsagt ikke kompetent til å kommentere de nevnte 

opplysninger, men om man legger de siste 100 års historie til grunn, så 

er det bevist flere ganger at menneskeheten ikke er spesielt intelligent.   

Man har jo selvsagt en del referanser fra tyske personligheter og 

herskere innen realfagene, som har forbrukt en god del sider av 

historiebøkene.  

 

Avgasser, som forpester atmosfæren, blir også diskutert, derfor 

nødvendigheten av en mere kontroll og filtrering.  

Det kunne vært eller blitt en fordel å kalle en spade for en spade, og 

ikke kalle alt for CO2.  Det tyder på at den installerte cerebro har mistet 

den planlagte download og fremdeles går rundt sammen med de andre 

formaterte menneskelige individer av forskjellige hårfarge og 

nasjonalitet. Ja, hvor ble det av «sideloaden», nærmere bestemt den 

som ble oppfunnet og patentert i Uddevalla? 

Mennesker og dyr skal nå en gang puste dette inn og ut av lungene.  



Bruken av pestesider er selvsagt kjent fra Vesten og dets ødeleggelse av 

landbruksproduktene og derav økningen av de forskjellige tusener av 

sykdommer, som er sammenfattet i ordet cancer eller kreft. 

   

Derfor er det aldri på tale å importere landbruksprodukter til Latin-

Amerika fra Vesten, da disse produktene er omtalt som ”giftige”. Den 

siste testen fra franske viner, 40 flasker fra 40 forskjellige bodegaer i 

Frankrike, viste at samtlige var ”forgiftet” av pestesider.  Pestesider er 

de sprøytemidler som t.eks. norsk jordbruk bruker.  De har til rådighet 

mere enn 10.000 forskjellige typer som er tillatt i norsk landbruk.  

Finnland har for eksempel bare godkjent 3 stk av disse. 

 

Pr i dag er med mere enn 10.000 forskjellige pestesider som er 

konstruert for å påvirke den genetiske koden i de forskjellige planter og 

liv.   

 

De er vanskelig å påvise, da det ikke finnes sensorer for folk flest og 

laboratorier. 

 

Pestesidene er non-destruktiv i naturen og ender før eller siden opp i 

grunnvannet og i menneskekroppen.   Bruken av kjølemiddelet, tilsatt 

PSB, i elektriske komponenter og transformatorer, har jo allerede 

forpestet det meste av Frankrike og andre deler av Vesten. 

 



Havstrømmene har tatt med seg den samme giften til Arktis, noe som 

bevises fra vevsprøver fra de dyrene som fremdeles holder til der. 

Men allikevel ser det ut som disse midlene er på vei til Latin-Amerika, 

også genmanipuleringen av landbruksprodukter, soja, hvete, mais etc. 

   

På 60-tallet var Ecuador en stor eksportør av bananer via amerikanske 

firmaer.   

De brukte allerede kjemikalier den gangen for å gi muligheter til lengre 

transporter av bananer og en bedre fremvisning i vesten’s 

supermarkeder.   

 

Resultatet den gangen var at annen generasjon mennesker i Ecuador 

ble født med defekter. 

 

Den lille tropiske øya Martinic utenfor Venezuela har i dag forbud mot 

all dyrking av bananer og andre landbruksprodukter som en følge av 

den tidligere bruken av dette sprøytemidlet i samme tidsepoke.   

Det som er å bemerke er at Ecuador fremdeles bruker sprøytemidlene 

og eksporterer sine bananer, blant annet til Norge.   

 

Brasil har bedre bananer, men de er naturelle og holder ikke fargen i 

supermarkedene og er derfor vanskelig og eksporter.   

 



De selges derfor hovedsakelig i Brasil og i nabolandene.  De har en 

annen konsistens og smak. 

Regnskogene har kun toppen av vegetasjonen tilgjengelig for det 

sollyset som utløser fotosyntesen og produksjonen av surstoff (oxygen).  

I bunnen av regnskogen råder mørket og sumpen, med sine tilbud av 

andre utrivelige gasser som er en følge av at organisk materiale råtner. 

Brasil selger ut områder til industriformål i følge 60 % og 80 % regelen, 

dvs at 80 % av det tildelte området må være tilplantet med trær og 

andre planter, som kan vedlikeholde fotosyntesen og produksjonen av 

surstoff eller oxygen.  Industrien blir ”usynlig” for omgivelsene og 

resultatet blir en trivelig arbeidsplass. 

Brasil, Argentina og Uruguay har blitt plaget av klimaendringene de to 

siste årene.  Tørke og flom har ført til konsekvenser om tiltak for å takle 

situasjonen.   

Derfor har Mercosur bevilget eller planlagt bruk av mere en 1300 

milliarder US Dollar for å utføre de forandringer som er nødvendig med 

hensyn til tørke og flom.   

Det er da snakk om tiltak på moder jord, og ikke med fiktive klimakvoter 

med tillegg av MVA og lange taler og skriverier om CO2 fra de norske 

playboyer.   

Latin-Amerika gjør, og har i de siste årene gjort mye med hensyn til 

aktive klimatiltak, uten at Vestens pressefolk eller politikere, har gått i 

detaljer.  De har hele tiden fremmet sine negative observasjoner fra 

baksetet i taxien, mellom flyplassen og hotellet. 



1.2 Brasil har i de senere 5 årene forbudt diesel og biodiesel for 

personbiler.  Store varebiler, lastebiler, busser kan bruke biodiesel.  

Flere byer i Brasil kjører sine biler og busser med naturgass, GNV. 

Alkohol i ren tilstand blir brukt til bensinmotorer, og bensinen kan være 

87 oktan som en følge av en ganske stor mengde alkohol iblandet, opp 

til 50 %.   

Motorene blir tilpasset de forskjellige typer brennstoff.   

Alkohol har mindre avgifter, og bensinstasjonene må holde seg til 

reglene.  Myndighetene kjører derfor kontinuerlig rundt med 

laboratoriebusser som kontrollerer de forskjellige 

brennstoffblandingene.    

Biler kjøres også på ren alkohol, og det er mye brukt i Brasil. 

Naturgass, eller GNV, er det mest populære drivstoffet, bra for motoren 

og den rimeligste løsningen.   

Ombyggingen koster ca kr. 9.000,-.   

Da kan du under kjøringen velge mellom bensin og gass, alt etter 

tilgjengeligheten.   

Oppstarten eller den første oppvarmingen av motoren foregår alltid på 

bensin, da man trenger varmen fra kjølevannet til å tørke gassen for å 

unngå veskeslag. 

Dieselen, som brukers i Brasil, er biodiesel. Drivstoffet er spesifisert på 

stasjonene.  

Uruguay kjører med vanlig diesel, og man merker det i Montevideo.  En 

liten luftforurensing som man merker lite til i Brasil. 



Argentina kjører for det meste på gass, GNV, og den er billig, i våre øyne 

nesten gratis.   

Store tankstasjoner forefinnes som bare leverer gass.  

Biodieselstasjonene leverer bare biodiesel. Jeg opplevde på en tur over 

pampasen fra Buenos Aires til Mendoza, over Andes til Chile, på riksvei 

7, at bensin ikke var tilgjengelig på alle stasjoner. 

Uruguay og Brasil er i gang med nye fabrikker for elektriske busser og 

biler.  Kineserne og inderne er med på utbyggingen i Uruguay.   

Brasil produserer alle sine produkter med eget mannskap og fabrikker. 

Fra miljøkonferansen i København var det lett å merke seg at de som 

ifølge norsk presse og politikere ble karakterisert som negative, i 

virkeligheten jobber mye med miljø.   

Jeg tror at pressen ikke forsto at de impliserte demonstrerte sin 

motvilje mot skrytet og diktaturet fra de spesielle politiske playboyer.   

De har i sine miljøkonferanser på eget kontinent etterlyst reelle 

aktiviteter og ikke skryt og fiktive prosenter.    

2.1. Industrien merker man lite til som besøkende.  Brasil gjemmer bort 

sin nye industribebyggelse i følge 60 % og 80 % regelen for tilplanting.   

Bolivia representeres av den indianske presidenten Evo Morales, som 

har øket sitt antall av bedrifter(mesteparten micro-empresas) med 42 % 

i 2009 til totalt 46.213 registrerte bedrifter.   

De andre landene kan oppvise større tall, men jeg tror ikke at en norsk 

leser vil klare å fortøye en slik informasjon. 



2.2 Dagens nyheter på en av kanalene i Uruguay viste en borerigg på vei 

inn mot Pta del Este.  Olje, kondensat og gassreservene skal bekreftes.  

En ny havn på kysten er under planlegging. 

Bolivia skal også skipe ut sin eksport av mineraler til Kina via Uruguay.  

Avtalene er allerede undertegnet. 

3.1 Jordbruk.   

Jordbruket er stort og variert, spesielt i Brasil, Uruguay, Paraguay og 

Argentina, kalt Mercosur.   

Fra desember 2009 søkte Venezuela om medlemskap i Mercosur.  Får 

komme tilbake til dette senere. Venezuela ville bli medlem av Mercosur 

i desember 2009 og er ett av de ledende landene med hensyn til 

omtanke og levevilkår for folk flest.  Ett noe totalitært styre som ikke gir 

rom for økonomisk svindel og manipulasjoner, og er derfor lite 

populært blant de journalistene som representerer kapitalen.  Jeg vet 

ikke hvordan det ble med medlemskapet, mulig at det ble overflødig i 

og med at ONASUR ble opprettet. 

4.1 Helsevesen.  

Helsevesenet er omfattende og man kan uten forbehold utpeke 

Uruguay og Brasil til å ligge langt foran EU, EØS og USA.  Helsetilbudet 

varierer mellom de forskjellige land i Sør Amerika, men de er langt 

fremme, sammenlignet med andre kontinenter.  Jeg var selvsagt meget 

negativ til dette i begynnelsen, men ble omvendt etter hvert.  Det er 

farlig å være forhåndsbestemt. 

5.1 Skole og etterutdanning.    



Skole- og etterutdanningen er god, spesielt i Brasil.  Uruguay er langt 

fremme, og de har passert EU, EØS og USA.  Uruguay utleverte de siste 

300.000 Laptops til skoleelevene i november 2009.  Småskolen bruker 

laptoppene (notebooks) i undervisningen.  De lærer også bruken av 

Excel, PowerPoint, Office og webdesign.  Internett er kun tilgjengelig på 

skolen og er sperret ved bruk av laptoppene hjemme.  Jeg var tilstede i 

en småskoleklasse hvor de også brukte laptoppene i 

musikkundervisningen.  Men jeg går ut ifra at dette er tilgjengelig for 

alle elever i Norge også. 

For å gjenta, slik at leseren våkner opp, alle skolepultene er derfor 

forsynt med en oppslått Laptop (notebook).  Den tas med hjem av 

eleven, men hun(han) har ikke adgang til internett utenom skolen.  Det 

er for å beskytte elevene.  

Førsteklassingene starter derfor i dag, og i alle skoletimer, 

undervisningen via data og informatika.   De lærer å finne den 

nødvendige informasjon via internett og gjøre seg nytte av denne i 

samme øyeblikk man trenger den i en oppgave av ett eller annet slag. 

Jeg går ut i fra at USA, EU, EØS (Vesten) har brukt det samme for alle 

sine elever i de senere årene.   

Det er staten som betaler for dette. Foreldrene betaler ingen ting. Altså 

ingen egenandeler. 

Iflg media i desember 2009 skal nye utgaver av laptopper fordeles gratis 

til alle pensjonister i Uruguay i løpet av 2010. 

Overhørte en sending fra BBC, der den engelske journalisten omtalte 

det 100 % datamangfoldet blant elevene i Uruguay som en fiasko og at 

det var lite akseptert blant lærerne.   



Det var en stor løgn fra journalistens side, og det er forså vidt vanlig 

blant taxijournalister, men man stiller seg allikevel ett spørsmål om 

hvordan en ansvarlig redaktør kan tillate slike utspill.   

Hele verden følger jo opp bruken av datamaskiner, og ingen kan vel i 

dag si at det er en fordel å holde seg utenfor dette.   

Men igjen må man understreke den negative rapporteringen for en hver 

pris ikke er noe nytt fenomen blant pressefolk. 

01.06.2010.   I den siste uken kom jeg over ett TV-program fra 

MERCOSUR hvor en innfødt gikk ut med at informatika og data var til 

skade for menneskeheten.  Øynene på vedkommende viste ikke 

fremover, men noe bakover, dvs personligheten måtte ha kommet på 

besøk fra en annen planet på ett kortere besøk.  Kan det være en sådan 

person den engelske BBC-journalisten har referert til, hvem vet? 

Personligheten ble fremstilt som en berømthet.  Det finnes sikkert 

tilsvarende personer på andre breddegrader også. 

6.1 Banker og deres elektroniske systemer og sikkerhet.    

Banksystemet i Brasil (Banco do Brasil) kan fremheves og nevnes som 

verdens mest moderne.  

Siden 2005 har pensjonistene i Brasil mottatt gratis undervisning i egne 

klasserom i informatika, bruk av personlig PC og de bankterminaler som 

tilbys.   

La oss i denne omgangen forholde oss til BB eller Banco do Brasil. 

Der er selvsagt mange pensjonister som kan informatika allerede, men 

de mottar i alle tilfelle et diplom etter endt utdanning.  De elektroniske 

terminalene er tilgjengelig i egne rom i BB. De utfører det samme som 



bankfunksjonæren kan gjøre på innsiden.  Det bekreftes med at han har 

de samme maskiner tilgjengelig og ikke noe annet.  Han kan ikke gå inn 

på ditt domene uten ett par passord og plastkort, som bare du har.  

I Uruguay, BROU, Banco de la Republica Oriental del Uruguay, der kan 

bankfunksjonæren gå inn på ditt domene og forandre parametere. 

Uniformerte bankfunksjonærer i Brasil er utplassert i besøksrommene 

og er behjelpelig med å benytte de forskjellige terminaler.  

Du blir nødt til å lage din egen sjekkbok med de antall sjekker du ønsker 

pr bok eller hefte.  Du kan levere inn sjekker i automatene og motta 

pengene med det samme om sjekken er gyldig. 

Der er over 200 forskjellige menyer tilgjengelig i bankautomaten fra 

Banco do Brasil.   

Banco do Brasil aksepterer kun 3 hjemmedatamaskiner til bruk for din 

private konto og kun en datamaskin for en bedriftskonto.   

Dvs at PC-ene må logges inn mot BB, slik at BB kjenner ditt IP-nummer.  

Dette gjør du direkte på din maskin. Du tar med det mottatte 

kodenummer som injiseres i minibanken på en meny i det omtalte 

datarommet i banken, og du får øyeblikkelig bekreftet om din 

datamaskin er godtatt av banken. 

Når du logger deg inn på banken, kun for kontoutskrift eller andre 

informasjoner, er det behov for en noe enklere verifikasjon, men skal du 

samtidig betale en regning eller overføre penger, kreves full sikkerhet. 

Plastkortet forblir alltid tilgjengelig på fremsiden i terminalen, så ved 

eventuelle feil vil du ikke miste kortet. 



Det omtalte rommet er avlåst, du må bruke kortet for å komme inn.  I 

de mørke timer kan du låse døren på innsiden, slik at du føler deg sikker 

for andre personer. 

6.2 De landene eller dets innbyggere som har mistillit til det 

eksisterende valutasystemet, med den foreløpige US Dollar, veksler nå 

til goldcoins.  

 Det er små gullplater eller mynter påstemplet sin vekt i karat eller OZ, 

og de veksles/kjøpes til dagens pris, som oppdateres hver time på 

internett. 

Gullet blir vekslet/kjøpt i de vanlige vekslingskontorer i Uruguay og via 

banker i Brasil.   

India er kjent for å hamstre gull i øyeblikket.  

Man må regne med at det er særlig populært blant enkelte grupper som 

bor i Norge.   

Emigrantene i Norge holder seg vanligvis godt orientert. 

6.3 Bankene utbetaler pensjon og trygder i følge opplysningene som 

ligger i det nasjonale datasystemet.  Minstelønn, pensjon eller 

ledighetstrygd er lovfestet, og samme beløp for alle kategorier 

utbetales til alle etter ID- og CPF-nummeret som er en nødvendighet for 

alle.   

Ekstra pensjoner og trygder ifølge arbeidstakerens opptjeningsbok, som 

er oppdatert av arbeidsgiver og lege, blir utbetalt i samme øyeblikk og 

tilført datasystem for neste gangs besøk.  

Ingen ventetid og ikke noe ubegripelig byråkrati.   



Funksjonæren i banken tilsvarer det norske NAV.   

Venezuela utbetaler minstelønn og pensjon, tilsvarende 500 US dollar 

pr måned, det høyeste beløp i Sør-Amerika, siden september 2009.  De 

ligger noe over Brasil. 

Det kunne være mye å skrive om her, men det tar tid, og det vil være 

ubegripelig for en god nordboer.   

Men det er nå dagens virkelighet, og den som vil verifisere, kan nå 

sjekke det opp.   

Noen språkkunnskaper vil være nødvendig, ingen vil snakke engelsk, 

utenom de som er avhengig av turisme. 

 

 

7.1 Samferdsel.   

Veinettet er bra i hele Sør-Amerika.  I ubebodde områder er det selvsagt 

mindre utbygd eller av dårligere kvalitet, om det ikke er en motorvei 

som binder distrikter og havner sammen.   

Det foregår en kontinuerlig utbygging av motorveier med veilys for 

bedre sikkerhet om natten.  Motorveiene bygges med stor avstand til 

motgående trafikk.   

Enkelte ganger kan motgående trafikk bli lagt via tunell i ett annet 

område eller dal, grunnet plassmangel.   

I Brasil har dette gitt gode løsninger.   



Brasil bruker asfalt iblandet brukt gummi for å hindre uheldig kjemiske 

utslipp til grunnvannet.  

Argentina, også deler av Brasil, har gått over til å bruke beton.  Jeg tror 

det fremdeles er på prøvestadiet og jeg kjenner ikke til detaljene. 

7.2 Deler av det nye veinettet i Brasil, spesielt den nye motorveien fra 

Palhoca, SC og sørover mot Port Alegre, ca 385 km, blir bygd med 

prefabrikkerte profiler for veibaner og broer. Den sørlige regionen, 

Regiao do Sul, består for det meste av rismarker, og det gjør det 

nødvendig å holde seg noe over jord/vann-nivået.   

Maskinene er av de vanlige merkene man ser i EU, EØS og USA (Vesten), 

men de er alle fabrikkerte i Brasil og Argentina.  Man ser lite til manuell 

arbeidskraft, og de som er tilstede er aktive hele tiden.  

Brasilianerne har også vært ansvarlig for byggingen av motorveiene i 

Uruguay i de siste 3 årene.  De leverer komplett med belysning og 

iplantede plener/midtdeler.  

Disse landene er flinke til å bygge ut, folketallet stiger, og man kan lure 

på om fotosyntesen klarer å levere oxygen til alt utstyr, mennesker og 

dyr i den nære fremtid?  

Ser ikke bort fra at Amazonas blir en utmerket ”golfbane”, om alle skal 

få sin plass og minstepensjon. 

7.3 Ulykkene er i følge statistikken grunnet høy hastighet i nye biler og 

på gode motorveier.   

Hastigheten er begrenset til 110 km/h og ned til 80/90 på motorveiene.  

Tettbebygde strøk har fra 30 til 50 km/h, kontrollert med radar og 

kamera.  Gatekryssene har radar og fotoboks (Brasil), dvs kjører du over 



på gult eller rødt lys får du bot og 7 prikker i førerkortet.  3 x 7 = 21 

prikker tilsvarer inndragning av kortet.   

Aggressiv kjøring kan resultere i at politiet beslaglegger både kort og bil. 

Sistnevnte refereres fra Santa Catarina, Brasil. 

8.1 Turisme.    

Turismen er en av de inntektskildene som blir tillagt stor vekt. 

9.1 Aviser og TV har ett stort mangfold.   

Må kommenteres senere. 

10.1 Brasil er ledende innen sitt kontrollsystem og administrasjon av 

individet. 

CPF-kortet blir brukt ved alle kjøp og salg.  Informasjonen er til alle 

instanser, også skatteetaten, som kan kontrollere selvangivelsen mot 

det du har kjøpt i løpet av året. 

Har du ikke betalt fakturaer eller betalt skatten, så blir kortet sperret, og 

du får ikke kjøpt noe mere.   

Skal du ha ett nytt møbel eller en mobiltelefon, så får du ikke kjøpt noe 

før du har betalt eller utført dine tidligere forpliktelser.  Det kan du 

gjøre umiddelbart og du fortsetter som vanlig.  Datasystemet er 

oppdatert og historikken slettet. 

Ett meget interessant system som ikke må glemmes.  Lite omtalt 

utenfor dette kontinentet. 

11.1 Den store befolkningsøkningen de siste årene i Brasil er til 

ettertanke. 



12.1 Politisk kvalitet, praksis og utdannelse av de som styrer ett land. 

 Politiske løfter.  Her det selvsagt mye å diskutere. 

Politikerne tar sine oppgaver alvorlig og de jobber for land og folk. De 

liker ikke å bli referert til som underutviklet og tilbakestående.   

Ved ett møte i Chile i 2008, (president Michelet) med presidenter fra 

blant annet Frankrike, GB, Brasil, Uruguay, Argentina, var også 

Statsminister Jens Stoltenberg invitert med sine 3 milliarder US dollar, 

som han tydeligvis hadde lovet dem på ett tidligere tidspunkt.  

På møtets TV overføring fra Chile, Vina del Mar, så vi plutselig at Brasil’s 

President Lula tok ett vennlig tak i Stoltenberg, hvor de tilsammen 

spaserte bort fra de andre presidentene, som allerede var stilt opp på 

linje for fotografering.   

Da de var kommet ett godt stykke bort fra de andre, slapp plutselig Lula 

taket i Stoltenberg og gikk hurtig tilbake og stilte seg inn i linjen. 

Stoltenberg ble stående og lure på hvor ble det av Lula.    

Disse fotografiene, uten Stoltenberg, ble brukt av medier og TV-

selskaper i Sør-Amerika.   

Stoltenbergs tilstedeværelse og donasjon av 3 milliarder US dollar var 

ikke nevnt.   

Jeg har flere eksempler på at norske playboyer ikke er populære, 

detaljer senere.   

Stoltenberg var i sin vanlige frekkhet på norsk TV, freidig nok til a nevne 

president Michelet fra Chile som en personlig venn(inne).   



Hørte han utalte det samme om sitt personlige forhold til president 

Barak Obama.   

Presidentene på den sørlige halvkule liker ikke at playboyer med blå 

øyne og delvis med blond skalp, som åpenbarer seg i media fra de 

internasjonale institusjoner som verdens ledere.   

Noen mistenker dem for å være de ledende sosialister i gang med å 

konstruere ”The World Government”, og da vil de naturligvis få 

konkurrenter fra andre kontinenter, som vil ha ett ord med i laget.  

Jeg kjenner ikke så godt til dette, bare at noe er på gang.  

Forretningsavtaler med andre land har høyeste prioritet.   

Ingen snakker om utviklingshjelp.  

Handel og produksjon skal fjerne fattigdommen, eller i hvert fall noe av 

den.  

Brasils president Lula har, nå i desember 2009, på Mercosurkonferansen 

i Montevideo, gitt ett tilskudd på 500.000 US dollar årlig, hovedsakelig 

til Uruguay og Paraguay.   

President Cristina Kirchner, Argentina, mottok på samme konferanse, 

lederklubben for MERCOSUR.  

Det ser ut som at den tidligere president av Uruguay, Dr. Tabaré 

Vazquez, kan bli den nye generalsekretæren for de Latinamerikanske 

landene. Den nye presidenten Pepe Mujica blir innsatt i Uruguay nå den 

1. Mars 2010. 



01.06.2010.  Ny generalsekretær for ONASUR (alle 12 landene i Sør-

Amerika) ble Nestor Kirchner, tidligere president i Argentina og gift med 

nåværende president i Argentina, Kristina Kirchner. 

Innvandring er stort sett forbudt, grensene er stengt, kun turisme og 3 

måneders visa for alle.  Visaene kan fornyes uten begrensning i x antall 

ganger. 

Permanent visum tildeles de som kan legge på bordet mere enn 

200.000 US dollar til opprettelse av arbeidsplasser og virksomheter av 

interesse for landet.   

Pensjonister med rent rulleblad, 2000 US dollar/måned garantert og 

helseforsikring, stedlig helseundersøkelse, blod, syn, hørsel, tenner uten 

noen som helst bemerkninger ifølge landets leger. Pensjonisten som 

mottar en endelig helseerklæring på ett lite plastkort, kan få permanent 

visum fra ambassaden i søkerens hjemland, men du må regne med 

avslag.  Men du kan bli så lenge du vil, om du fornyer det 3-månedlige 

visumet regelmessig, og du forblir evig turist. 

13.1 Grensekontroll og innvandring. 

Grensekontrollene foretas via data, og ingen slipper inn uten gyldige 

dokumenter.   

Politiet anbefaler at man kopierer de viktigste dokumentene og 

oppbevarer originalene i en safe på hotellet eller i en bankboks.   

Kopiene forhindrer arrestasjon, etter en dokumentkontroll på utesteder 

og ellers på gaten, og man får anledning til å vise frem de originale 

dokumentene neste dag.  Mister man originalene, blir man fengslet til 

nye originaler kan fremskaffes, og det kan jo ta meget lang tid.   



Om man skal ha ett nytt permanent visum eller pass, så er det de 

dokumentene som kreves i forbindelse med original dokumentet som er 

det mest tidkrevende.  

Disse ekstra attestene gis maksimum 3 måneders gyldighet, og da 

forstår man lett at de er utgått på tid, når pass og permanent visa skal 

fornyes eller utstedes.  Noe å legge seg på minne. 

14.1 Arbeidsmarkedet.   

Egne nasjonaliteter ønskes tilbake fra sine jobber i utlandet.  

Det er for å tilføre deres utdannelse og erfaring til hjemlandet.   

Derfor gir enkelte administrasjoner økonomisk kompensasjon og 

fordeler i denne forbindelse.   

Det er mulig at Uruguay med sin nye president Mujica vil importere 

arbeidskraft fra Bolivia.   

Uruguay mangler stabil arbeidskraft for innlandet og landbruket.  

Mesteparten av landets arbeidskraft søker mot Montevideo og Punta 

del Este.   

Turismen trekker arbeidskraft i månedene desember, januar og februar. 

15.1 Politi.    

Politiet er best utviklet i Brasil.  

Policia Federal må betraktes som verdens beste politi.  De holder kurser 

for andre politietater i andre verdensdeler. 



Av de meldingene og videoer om sendes ut fra FN, New York, N.Y. så 

skal EØS, eller nærmere bestemt Norge være den ledende innen alle 

områder, sammenlignet med resten av verden.   

Det er i hvert fall det som folk flest forteller til meg her i Sør-Amerika.    

Jeg kan ikke annet enn å bekrefte dette, da norske politikere er kjent for 

sin ærlighet og at økokrim sin virksomhet er lite omfattende i Norge.   

De bruker sitt politikorps for å overvåke den økonomiske kriminalitet i 

resten av verden.   

I uken før jul ble jeg i en samtale med en advokat/politimester i 

Uruguay fortalt at de ble informert om at norske innbyggere og turister 

var de mest naive i verden, og at det førte til en hvis kriminalitet og at 

de var oppfordret til å formidle dette til eventuelle norske turister eller i 

det hele tatt være mere på vakt.   

Det var allment kjent både fra Brasil og Uruguay at norske interesser 

som forsøkte seg på forretningsinteresser ble ett lett bytte, og at det 

hadde utviklet seg til en industri dette med å lure utlendinger, spesielt 

de norske.   

Brasil har en lov om at alle bedrifter skal ha en brasilianer med minst 1 

% eierskap. 

15.2 Brasil har eller benytter seg av Policia Militar, Policia Rodovaria, 

Policia Civil, Policia Ambiental pluss andre, husker ikke alle navnene i 

farten.  Det for meg noe uvanlig er att alle jobber sammen, også med 

det militære systemet, land, sjø og luftforsvaret.   

Brasil og Latin-Amerika har 12.000 militære på Haiti ifølge ordre fra FN, 

New York.  Derfor var de på stedet under jordskjelvet på Haiti fra første 



dag, med tilgang til transportsystemet fra Latin-Amerika og Mellom-

Amerika.   

Ganske interessant å merke seg at de ikke ville slippe til de norske etter 

jordskjelvet.   

De norske interessene ble istedet anbefalt å reise til Den Dominikanske 

Republikk for nærmere ordre.   

To uker etter jordskjelvet kunne man høre på norsk radio at 

generalsekretæren for det norske røde kors skyldte på FN i forbindelse 

med tilretteleggelsen av adkomst og transport.  Det var ikke helt sant, 

FN var allerede på plass samme dagen, men som tidligere nevnt i andre 

sammenhenger, så også der var ikke de norske playboyer noe særlig 

populære.   

Flere eksempler på dette, men sikkert ikke verdt å utdype dette for 

mye.   

Men saken er at norske interesser liker å reise rundt omkring i verden 

som verdensmestere og være de beste på alle områder.   

Latinamerikanerne er ikke noe glad for dette.   

Derfor er jeg ganske sikker på at den klimakonferansen som Norge skal 

lede i Mexico til høsten, ikke vil bli noen suksess.  

Si det på en annen måte, det kan bli interessant å se hva som blir 

resultatet.   

Det som har skjedd i april måned 2010 er at ONASUR har holdt sitt eget 

klimamøte uten å ta hensyn til tidligere klimakonferanser, og samtidig 

kaldt møte for det første møte for å redde moder jord.  (Tierra madre). 



Observerte på norsk media at President Evo Morales, Bolivia, besøkte 

Norge, og uttalte sitt bidrag med 50 % reduksjon av CO2 osv.  Han 

nevnte også at å spise kylling kunne føre til skallethet m.m.   

Morales liker å spøke om dette, derfor at amerikansk genetisk forskning 

har nevnt at derivater (tilsatte hormoner)i foret til kylling, kan redusere 

hårveksten på kvinner. 

Humor for enhver smak. 

President Morales besøk i Norge ble ikke kommentert i avisene og TV 

her nede.   

Derimot ble hans besøk i Finnland vist stor oppmerksomhet.   

De fremtidige handelsavtaler mellom Finnland og Bolivia ble 

kommentert. 

Hvorfor ble igjen Norge tilsidesatt i ONASUR’s media? 

 

16.1 Media.    

Media er moderne, og er stort sett det samme overalt. 

17.1 Hvordan påvirkes EU, EØS og USA (Vesten) av de nye land og 

kontinenter.    

EU, EØS og USA (Vesten) vil tape kampen om eksport og lønnsom 

arbeidskraft.  

Hvorfor? 

De har ikke muligheter med sine økonomiske systemer innen avgifter og 

byråkrati til å levere varer som er konkurransedyktig innen pris og 



kvalitet.  Og de har heller ingen adgang til de mest etterspurte 

produkter, også de som trengs for å produsere viktige varer.    

Enkelt fortalt, Vesten vil ikke kunne hevde seg i det nye systemet som 

nå er under utvikling i ONASUR, MERCOSUR, Karibien, AFRIKA og ASIA.   

Glem heller ikke at teknologien har forlatt Vesten, den er kopiert og 

forbedret av de andre kontinenter og blir brukt der det er 

formålstjenlig. 

Dette var selv Vestens bedrifter med på, allerede på nittitallet, i den 

hensikt å få større profitt.    

De vestlige bedrifter er nok fremdeles med i de selskapene som ble 

opprettet i Kina og Brasil, men de har ikke noen reell kontroll.   

De bedriftene som allerede ble opprettet i Kina og Brasil, er 

konkurrenter til dagens vestlige selskaper, som fremdeles prøver å 

holde hodet over vannet i Vesten. 

Penger investeres til flere jobber på ressursrike kontinenter, mens 

vesten som en følge, vil bli den beste i verden på arbeidsløshet.   

Dette er ingen spådom, det er en realitet av det som skjer i øyeblikket, 

og som vestens medier og politikere ikke diskuterer ut fra riktige 

kriterier.  De tror at det er bankene som skaper arbeidsplassene. Det er 

ikke helt riktig, bankene gir kun kredit til de selskaper eller produksjoner 

som kan være lønnsomme og konkurransedyktige overfor andre lands 

produksjon med hensyn til kvalitet, økonomi og garantier.  

17.2 Vesten vil ikke få eller oppnå den fremtidige politiske innflytelse 

som er ønskelig eller nødvendig for å påvirke de eventuelle 

handelsavtaler som måtte gi dem fordeler i hjemlandet.   



Det går tydelig frem i de omtalte landenes konferanser at de vil levere 

tilbake sine negative opplevelser fra verdenshistorien.    

Europa er ikke glemt i så henseende og de vil heller ikke bli det på en 

stund.   

De glemte kontinenter vet jo at det ikke var USA som startet 

mishandlingen av ONASUR, Karibien, AFRIKA, ASIA, men heller de som 

fulgte med interessene fra Europa.    

Derfor hadde ONASUR lett for å få med seg de afrikanske presidentene i 

sine fremtidsplaner.   

Den siste Sør-Amerika konferansen (oktober 2009), inkluderte 59 

presidenter, medtatt de afrikanske presidenter av betydning, også 

President Kadafi, Libya, som hadde samlet alle landene i Afrika til en 

union.    

Avtalene ble som vanlig approberte før presidentene forlot 

konferansen.    

Det kom også frem at president Lula, Brasil, tidligere hadde skrevet en 

bok om sine fremtidsdrømmer om en total samhandel med de 

afrikanske land.   

Boken ble fremvist på konferansen, via TV.   

Boken hadde skisserte kart av de nye hundretalls skipsruter direkte fra 

Sør-Amerika til Afrika.   

Det betyr at EU, EØS og USA (Vesten) blir satt mere på ”sidelinjen”.   

Afrika har større fremtidige muligheter for å produsere med know how 

og kapital fra andre land. 



Med hjelp av Sør-Amerika, Kina, Russland og India kommer Afrika snart 

på linje med de andre.   

Råstoffene ligger der.  

Kina har allerede kjøpt opp mineralforekomster og skrevet 

handelsavtaler.    

Media er allerede i gang med informasjon fra Afrika, og de vet at 

Uganda, som har mottatt mye penger fra Norge med President Idi Amin 

som tidligere leder, nå igjen blir tilflyttet av indiere fra India, og at 

nasjonalparken, blir utbygd med nye oljefelter.    

Den nye norske handelsminister uttaler at han skal inngå handelsavtale 

med Kina for levering av vitale produkter.   

Den går sikkert i orden, men Kina kommer til å produsere og selge dette 

videre som Made in China.   

En handelsavtale innebærer at Norge må importere mere fra Kina, som 

igjen vil fjerne arbeidsplasser i Norge.   

Nå er det sannsynlig at Norge ikke har så mye å miste, jeg vet egentlig 

ikke hva det er som Norge eksporterer, utenom olje, gas og fisk. 

 Produksjonen i Norge eller utbygging av infrastrukturen, kjenner jeg 

ikke til.   

Kunne være greit å motta noen korrekte opplysninger. 

 

 

 



18.1 Sikkerhet.    

Man merker lite til de forholdsreglene og utallige kontrollene av de 

reisendes bagasje, som eksisterer og er nødvendig i EU, EØS og USA.  

Man reiser og frekventerer de viktige bygninger uten noen ekstra 

kontroller.   

Man diskuterer ikke terrorisme.   

Banker og offentlige steder har mye politi for å forhindre ran.   

Private Securitas på offentlig steder eksisterer vanligvis ikke med 

aleneansvar, kun i samarbeide med væpnet politi. 

19.1 Nobels fredspris.     

Den norske Nobelprisutdelingen ble ikke vist eller omtalt i det 

Søramerikanske media, kun det som har foregått fra Stockholm.  Dette 

er typisk Søramerikansk livsstil, de overser det de ikke liker.   

For så vidt en grei måte å demonstrere på.   

Den samme fremgangsmåten blir brukt i det daglige liv, menigmann 

imellom.   

Colombia er plaget med geriljaen FARC og kokain leveransene. 

Mexico er vel noe for seg selv. 

20.1 Kriger.   

Lite krigføring å henvise til i Sør-Amerika, om man skal tro på historien, 

og man har vel ikke noe valg.   



Uruguay kjempet sin frihetskamp med 33 soldater og general Rivera, og 

derfor er stort sett det meste kalt ”Treinta y Tres”.    

Den første president i 1830 ble Gral. Riviera, den neste i 1835 ble Gral. 

Uribe, og disse to begynte å krangle med det samme med god hjelp av 

General Rosa fra Argentina også landene Brasil, Portugal, Spania.   

Den første spanjolen Solis, ankom Uruguay i 1519 og ble drept av 

indianerne.   

Senere ble alle indianere drept i Uruguay.   

De hadde også nesten drept alle negrene (importerte slaver), men 

uruguayanerne ble stoppet av Brasil på 1800-tallet i forbindelse med at 

Brasil la ned forbud mot fortsatt slavedrift.  

Derfor finnes det ikke indianere i Uruguay, kun ett minnesmerke.   

Noen få sorte forefinnes i Montevideo.   

Ser du en neger, kan du ta for gitt at han er turist. 

20.2 Wikipedia gir korte utdrag fra historien.  

Generelt.   

Sulo Kovanen (soldat 1939–1947) sa en gang at vinterkrigen og krigen 

Finnland-Russland ikke kan oppleves bare via boken ”Ukjent Soldat”.    

Det samme med de forskjellige kontinenter, de må oppleves av en selv. 

Man må ikke glemme Afrika og Asia.  Som taxijournalist skriver man 

nyheter eller historier som selger, og det er de negative og ellers det 

man kan dikte sammen.   



Redaktørene finner ikke plass til en positiv omtale, som vil sette egne 

land tilbake, ifølge politikernes feilaktige opplysninger og skryt via FN, 

og andre instanser.   

En politiker som gir fra seg fiktive resultater og deler ut penger med 

rund hånd, har senere en enklere tilgang til de gode stillinger innen det 

internasjonale politiske miljø. 

Jeg skriver ikke mere i denne omgang.  Mangler norsk ordbok og 

skrivekontroll, så her er sikkert mange skrivefeil, for lite eller mye nn.-

er, ss.-er osv. Norsk er ikke enkelt. 

Send meg noen ord om det er spesielle avsnitt som kan være av 

interesse. 

Her er mye interessant å diskutere, man må dessverre bruke mye tid 

skal man gå i detaljer, og det må fremlegges på en måte som gir 

troverdighet. 

Bare naturen i Argentina, Chile, Uruguay, Brasil osv.. Gir grunnlag for 

mye informasjon.  Se på siden www.tradeinmercosur.com   LINKS, og 

der kan du få med en liten del av Uruguay.    

De filmene som vises om fiske og jakt, vanlig turisme, båter, fjell-

landskap er gode.   

Mesteparten av områdene er tilgjengelig for alle, også mot innsjøer og 

elver.   

Man er ikke nødt til å betale eller spørre om tillatelse for elve- og 

innsjøfiske. 

Med vennlig hilsen  



Jacobo Araujo, Trade in Mercosur. www.tradeinmercosur.com 

uymercosur@gmail.com 


