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Thursday, September 29. 2005

Om mänsklighetens självmord - och alternativen
Om mänsklighetens självmord - och alternativen: Venezuelas president Hugo Chávez inför FN:s generalförsamling 15
september 2005. I talet, som på denna länk är översatt till svenska, inte bara talar Chávez klartext om problemen, utan
visar även lösningarna, med de stora ekonomiska framgångar hans egen politik kan uppvisa, som exempel. Se slutet
av talet. Ett kort utdrag: Herr president, efter loppet av endast sju år kan den bolivariska revolutionen, det venezolanska
folket, uppvisa viktiga sociala och ekonomiska framgångar. 1.406.000 venezolaner lärde sig att skriva och läsa på ett
och ett halvt år, och vår befolkning är inte större än 25 miljoner människor. Om några veckor kommer vårt land att kunna
deklarera att analfabetism är utrotat i hela vårt territorium.Samtidigt vill jag notera att Gröna Korset Sverige häromdagen
sände ut ett pressmeddelande om att en internationell insatsstyrka för miljön behövs, där de också skriver att
sambanden mellan klimatförändringar, oväder och global säkerhet måste tas på allvar. Kontakta Tonia Moya, ordf.
Gröna Korset Sverige, t 031-146 111, greencross@swipnet.se för ytterligare information. I takt med att klimatet
förändras kommer allt fler mellanmänskliga konflikter att handla om brist på rent vatten, odlingsbar mark, hus och
föda.... skriver de bl.a.
Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Revolution, Global rättvisa, Politik kl 12:47
Jag ber att få tacka för länken till Hugo Chávez tal i FN. Det talet har jag sökt efter länge.
Det verkar vara en klok man den där Chávez!
Anonymt på Oct 5 2005, 00:01
Hej Lasse! Vad roligt att du hittat hit. Jag har varit inne på din blogg förut någon gång, och i dag är det ju väldigt intressant du skriver
om. Jag får bestämt hålla ögonen på den! :)
Anonymt på Oct 5 2005, 02:25
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