
Växthuseffekten är bara nys 
Ulf Nilson om klimatförändringarna. 
 
 
Det är tid att säga det alldeles klart: 
Växthuseffekten kommer inte att döda Dig. Och inte heller Dina barn och barnbarn. 
Oavsett vad miljöfascisterna och tiotusentals opportunistiska politiker säger – inte minst i 
Sverige – finns det utomordentliga möjligheter att få situationen under kontroll. Lättare bilar 
och flygplan, snålare lampor, mer – aj aj aj! – kärnkraft. Solceller. Listan kunde göras längre, 
men det är onödigt. Marknaden fungerar. Gamla skraltiga GM räknar med att sälja vätgasbilar 
redan inom ett par-tre år. Och så vidare. 
Alltså: ingen panik. Jag vet att man helt enkelt inte FÅR tvivla i dagens miljöfascistiska 
klimat, men faktum är att många fullt kompetenta vetenskapsmän gör det. Och hur som helst: 
problemet, om det finns, blir löst. För Dig som är intresserad kan det ändå vara bra att ta del 
av några viktiga, men ofta bortglömda, fakta: 
För det första. Alla katastrofteorier från Nostradamus och framåt har visat sig fel, för att inte 
säga noskiga. På 50-talet gjorde en svensk professor, George Borgström, internationell karriär 
genom att förutspå befolkningsexplosion och svält.”Väckarklockan från Göteborg” (som var 
min gode vän) hade fel. 
 
Något senare, på 60- och 70-talen förutspådde en rad betydande vetenskapsmän global 
cooling. Ja, just det: jorden KYLDES NER (jag minns inte varför) och snart skulle den bli 
obeboelig. ” England…kommer inte att existera år 2000”, skrev en av de Stora tänkarna, Paul 
Erlich. Han hade också fel. Om Domedag vet jag ingenting, men jag vet att 
befolkningstillväxten mattats och att jorden, trots väldiga problem, föder oss bättre än 
någonsin. 
För det andra. Vad vi gör i Sverige har i praktiken ingen betydelse – utom för Sverige. Om vi 
slutar köra bil, stänger av tv:n och sitter i mörker visar vi bara att vi är idioter – utan aktivitet, 
inget välstånd. Speciellt viktigt är det att vi inte stirrar oss blinda på koldioxid utan ser till att 
få ner elpriserna, givetvis med hjälp av kärnkraft. Gör vi inte det kommer den elintensiva 
industrin – vår livsviktiga skog – att dö eller försvinna ut. Löpsedel: SVERIGE BEGICK 
SJÄLVMORD! Vill Du det? 
 
För det tredje. De länder som producerar den särklassigt största miljöförstöringen är 
giganterna Kina och Indien. Det handlar om rovdrift med vatten, luft, kol, olja, gas, allt för att 
uppnå snabbast möjliga ekonomiska tillväxt. Kineserna anser sig ha RÄTT att skita ner 
eftersom man annars inte kan komma i kapp de rika länderna. Riskerna är uppenbara: om man 
inte uppnår balans – och den är långt borta – är det fullt tänkbart att det sköra bygget 
kollapsar. Resultat: världsomfattande depression. 
För det fjärde: Det stora problemet är INTE ”global warming”, inte i dag och troligen inte om 
hundra år heller. Det vi borde debattera – i stället för att snacka skit om hypotetiska 
översvämningar OM HUNDRA ÅR – är oljeberoendet. Det pågår redan ett kallt krig om olja. 
Och gas. Det stärker en rad av de läskigaste regimer som finns: Saudiarabien, Iran och 
Venezuela för att bara ta de värsta. 
Än så länge jobbar vi, svenskar, amerikaner, tyskar, etc intensivt på att föda inte bara 
oljeshejkar utan också de extrema islamisterna. Jämfört med det problemet är växthuseffekten 
bara nys. 
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