
Vem använder sund förnuft i klimatdebatten? 
 
FN organiserade klimatdebatten pågår som mest, Köpenhamn har intagits av politiker och 
närmare 40 000 tjänstemän, påtryckare, tyckare, företag, organisationer av alla slag. 
Ett gäng från U-länderna försöker pungslå västvärlden med nya bidrag och G10 länderna 
försöker hålla emot. 
Lyssna man på gruppen som kräver mer pengar är det lätt låta sig duperas. Det är lätt att ge 
sympati när man använder skickliga PR byråer i västvärlden som visa bilder på svältande och 
då alltid svältande barn för att skapa ett ”känslomättad” klimat för att framkalla samvetskval 
till invånarna i världens industrinationer som köper sig fri från ansvar genom att ge pengar till 
allehanda föreningar som är rena ”miljökatastrofen” som Naturskyddsföreningen, WWF och 
andra. 
 
Bilder från länder i Pacific som påstår att dessa snart försvinner fast världens hav inte höjts en 
mm osv   
Svensk media och för all del även media i ett och annat land, ger oftast en ensidig 
rapportering helst med mycket sliska rubriker och skandal liknande reportage. 
Domedags debatten har fått utbreda sig utan sans och vett. 
 
Frågan tas aldrig upp varför folk i länder som Afrika svälter, som bor på en kontinent som är 
den bördigaste på jordklotet? Som har försetts med tusentals miljarder US dollar under 
årtionden der Marshall hjälpen (lån) efter andra världskriget till Europas länder var som en 
krusning på Atlanten, och vad har samtliga Afrikanska diktatorer åstadkommit med pengar 
som man vägrar återbetala? 
 
Roten till allt ont är inbördeskrigen, stamkrig med vapen gärna från Kina, Nordkorea och 
Ryssland, kommunistiska diktatorer ser till de som stöder makteliter vilka ”snor” merparten 
av bidragsmedlen. Samma diktatorer upplåter sina länder för all skön skrot som är giftig som 
förstör miljön och grundvattnet, samma gäng som nu i Köpenhamn kräver mera pengar av 
oss. 
Giftavfallet gör de fattiga ännu sjukare. Det är västländernas Industrier som låter olika bolag 
ta hand om giftskrotet som skall saneras eller förstöras, för det tar man ocker avgifter vilket 
fördyra våra dagliga varor. Var finns kontrollen vart avfallet tar vägen? 
När man väl tagit hand om gift avfallet körs det med fartyg gärna från Holland till olika länder 
i Afrika där man tar emot det så länge sittande regim erhåller betalning, pengar som sätts in på 
konton i diverse ”säkra” länder. För diktatorerna gäller det vara på hugget ifall krafter dyker 
upp som gör det nödvändigt att fly hals över huvudet.  
 
Har du aldrig funderat över varför Rhodesia numera Zimbabwe med kommunistiskt styre som 
en gång var ett av de rikaste och bördigaste länderna numera tillhör de fattigaste med massvält 
och massdöd? (det tog inga 20 år för den kommunistiska makteliten att förstöra landet). 
Uruguay för 40 år sedan ett rikt land till dess socialisterna tog över och nu tillhör världens 
fattigaste länder! 
 
Sverige har alltid haft nära samhörighet med socialistiska diktatorer dit våra U-lands pengar 
flödat: 
Till länder i huvudsak med vänster diktatorer som tillåter kalhuggning av skogen (pengarna 
går rakt ned i fickan på de styrande) en skog som utgör ”lungan” för jordklotet tillsammans 
med regnskogen i Sydamerika och Asien som tar upp Co2. I Sydamerika tillåter Brasilien 
(vänstern), Venezuela (vänstern) och delar av Colombia med en blandad regering av vänster 



mitten kalhuggning så att Sverige får billig Etanol, i Colombia producera man därutöver ”olje 
palmen” och för att den skall kunna odlas förstör man regnskogen, lokalbefolkningen 
förpassas iväg till storstädernas slum, där lilla Sverige har ett betydande ansvar eftersom allt 
fler länder stoppat Etanolbränslet efter att FN deklarerade Etanol, Biobränslen och andra som 
ett brott mot mänskligheten, men vem bryr sig i Sverige?.  
 
Enväldiga svenska lokalpolitiker och chefer hos länsbolagen struntar fullständigt i det hela 
och ökar raps tillverkningen på mark som istället kunde producera mat till en värld som 
svälter. 
Vem agera på det lokala planet? Var finns samvetet? 
 
Den svenska dubbelmoralen är väl så utvecklat, vi har medlöparna mitt ibland oss företag ex 
Flygbussarna, Östgötatrafiken, SL Stockholms Lokaltrafik, Uppsala länsbolag och flera andra 
som med storstilig reklam talar om fordonen körs på (miljö?) raps, biogas eller annat 
hokuspokus bränsle vilket inte bara är en stor osanning utan är ett brott mot mänskligheten 
som avger avgaser farligare än ett normalt dieseldrivet fordon. 
 
Du är en part i spelet, du läser, rycker på axlarna samtidigt som dina barn och barn – barn blir 
sjuka för livet. Strååålande ”Svensson” du tiger och låter dig duperas. 
 
Varför upplyser inte den svenska regeringen med alla sina styrmekanismer om att mp + v+ s 
med stöd av c ledde in Sverige på kanske den största tekniska irrfärden i historien när man 
satsade miljarder kronor av dina och mina skattepengar för Etanol användning? Rätt c sitter 
med i Alliansen och vår miljöminister är höjden av nickedocka, vänner som lärde känna 
honom i Köpenhamn bara suckade, snacka om fördumning av en regering. 
 
För att Etanolen skall fungera subventioneras bensinmackar, etanol bränsle skatte befrias, 
listan är lång som snedrider och gör folk sjuka och fattigare. 
Varför ber inte regeringen om ursäkt, även om centern är stollig och blind, att det var fel och 
tillsammans med övriga Europa istället forska på alger, bränslecellen /vätgasen som avger O 
avgaser eller ringa avgaser i avvaktan på annan teknik som forskarna kan komma fram med? 
  
Starta upp en jätteforskning som kan förändra samhället och ger oss nya perspektiv! Sluta 
med att bestraffa svenska vetenskapsmän som också flyr landet därför att politiken tar ifrån 
dem forskningsbidragen bara för att dessa inte låter sig luras av politiska dogmer, utan ser 
Sveriges chans in i ett Co2 befriat samhälle och det är inte biogas eller Etanol, vi missar en 
fantastisk möjlighet som skall ge oss nya jobb med en ny teknik?   
  
Varför kan vi inte ta fram en plan hur vi enkelt med dagens teknik kan sänka Co2 utan 
att vi behöver lagstifta och tvinga folk in i fållor som snart visar sig vara fel väg? 
Exempelvis gå igenom den nuvarande lagstiftningen som hindrar företag och enskilda ifrån 
att vara miljövänlig? 
 
Energy produktionen ger ca 50% av alla utsläpp. Bränslecelldrivna kraftverk får du inte ha i 
hemmet som producera oändligt med ström och även bränsle till bilen med ny teknik som 
snart kommer. Låt dig inte luras av ”experterna” som talar om 15 – 20 år, det är fel och lätt 
köpta argument för att få mera bidrag av staten. 
 
Sverige har varit en ledande (!) Ubåts tillverkare, Ubåtar som drivs av bränsleceller som är 
ljudlösa och inte avger några avgaser, samma system finns idag på alla nybyggda fartyg där 



elproduktionen ombord inte drivs av dieselaggregat utan av bränsleceller. Ett nytt 
kryssningsfartyg har en elförbrukning som Norrköping, det gör man ombord med 
bränslecelldrivna el aggregat.  
 
Varför fråga du dig inte varför du inte idag får installera ett motsvarande litet kraftverk i 
garaget, i källaren, det kostar ca 7.500 US dollar och finns i hundratusental i USA och Japan 
och nu även i Kina? Kina som får bära hundhuvud för att inte tillmötesgå våra krav på utsläpp 
är samtidigt tillverkare av high teknik som minskar utsläppen till fordon och hushållen. 
Produkter som ger noll Co2 utsläpp och förbjudna i Sverige! Fråga dig varför allt blir så fel, 
därför att miljödebatten tagits över av intresse grupper, en grupp ser pengar i alla bidrag, 
andra ser politiska vinster att skapa lagar som inskränker människors möjligheter för den egna 
maktens skull. Det var länge sedan miljö debatten var hederlig. 
 
Efter första oljekrisen i mitten av 70 talet fick Vattenfall ett avtal med staten som garantera 
dem monopol och varje kw som produceras av annan energi än genom Vattenfall, för detta får 
Vattenfall ekonomisk kompensation. Detta avtal är löpande och gäller än idag. Ingen vill riva 
upp eller ens känna vid det. Vattenfall ägs av staten och ingen i regeringen vill försämra 
Vattenfalls resultat i egenskap av en välfungerande monopolist? 
 
Enbart med ett eget litet vattendrivet eller bränslecelldrivet kraftverk i huset, på lantgården i 
sommarhuset skulle vi få bort långt mer Co2 än vad som debatteras i Köpenhamn. Istället är 
lagen så att du kan få fängelse om du tar bort Vattenfalls anslutning, rätt, det handlar om 
präktiga Sverige där man ingjuter folk i tron att vi unika i universum. 
 
Varför tar vi inte hand om utsläppen från kemiindustrin i Stenungssund, Norrköping och 
Sundsvall? Utsläppen skulle vara tillräcklig att förse bränsle till 50 % AV DEN SVENSKA 
FORDONSPARKEN, som skulle avge O avgaser till en kostnad av ca 1 krona per liter. 
 
All debatt i Sverige sker utifrån dagens situation och aldrig hur det kunde vara om man 
lät innovativa företag agera fritt. Det saknas i debatten hur det kan se ut imorgon om 
man bara fick lov till. Istället stryper vi inte enbart debatten utan även svenska forskare 
och alla andra att agera, man blir hotad av fängelse av det svenska regelverket och 
forskare blir av med sina forskningspengar om man ägnar sig åt forskning vilken inte 
passa in i politiken. Detta är vad man i Sverige anser vara demokrati – vad anser du? 
Det är bara sorgligt, något som kastar ett av världens främsta teknologiska länder som 
Sverige varit bakåt i utvecklingen. Främsta orsaken till detta är att man massproducera 
nya lagar, förordningar, tillämpningar utan att ta bort gamla förlegade. 
 
Vulkaner, som förra veckan var verksamma spydde ut mer Co2 på 2 dagar än alla 
fossila fordon, flyg, fartyg på ett år 
Den numera anarkist, socialist styrda debatten är ensidig och fel, ingenstans finns det med i 
debatten vad som är naturlig förändringar orsakade av klimatiska cyklar, har alla glömt att vi 
hade istid inte så länge sedan i hela mellan och nord Europa?   
 
Var befinner vi oss i klimat pendeln idag? Det knepiga är att vänsterfalangen aldrig i historien 
varit med och utvecklat något, man har använt sin energi utan undantag för att bevara 
nomenklaturans makt och ägnat sig åt att detalj reglera, kasta sten och med kravaller skapa 
osäkerhet, viljan är att skapa lydiga medborgare som ett redskap för den egna makten. 
 



Med tvångslagar med uppgift att kontrollera medborgaren, kostar vad det vill. Med höga 
opinionssiffror för vänster alliansen valåret 2010 sitter merparten av väljare kåren med 
armarna i kors och hoppas det blir nog bra ändå! Svensk flathet borttom det tillåtna? 
 
Att kossorna medför stora klimatproblem är väl känd, i Sverige tystas det ned med hänsyn till 
jordbruket och regionalpolitiken. Hur många kossor behöver vi i Sverige för att säkerställa 
mjölk och kött behovet?  
  
Listan är lång vad vi kan göra i det dagliga för att minska Co2 utsläppen utan tvång och det 
innebär inte att man behöver ställa av bilen eller köra mindre buss eller lastbil. Strömmen 
kommer visserligen ur kontakten i väggen, men det försvinner mycket kraft på vägen dit, även 
järnvägen får sin ström någonstans ifrån och den kommer inte från solceller eller 
vindkraftverks som man försöker slå blå dunster med i folket. 
 
Det finns länder inte långt ifrån oss som insett industri lobbyns ensida argumentation, länder 
som är på väg att av monopolisera elmarknaden vilket också innebär ledningsnätet, länder 
som satsar rejält på ny teknik för fordon med bränsle från alger, bränslecelldrift och andra 
alternativ som ger O avgaser. Det är samma länder som ser över nuvarande lagstiftning som 
skall ändras så att innovativa lösningar – hjälp till själv hjälp – kan genomföras utan att olika 
paragrafer står i vägen. Det är länder med framtid, dom ligger alldeles nära… 
 
I Sverige har denna process ännu inte börjat, istället skall svenska folket tvingas med nya 
lagstiftningar där staten skall ges rätt att ta ut nya fantasifulla skatter i ett land som redan,    
har världens i särklass högsta skattetryck, det är vad oppositionen med s +v+mp med sitt 
regeringsalternativ leder till utan att det minska giftiga utsläppen och definitivt inte miljön. 
 
När man då läser Ohly`s uttalande i samband med klimat mötet i Köpenhamn, så borde alla 
förstå hur illa ställt det är i Sverige! 

”Män tär mest på klimatet samtidigt som kvinnor, som utgör 70 % av världens fattiga, 

drabbas värst av klimatförändringarna.  

Men den intensiva debatten som förs om klimatet fäster knappt någon uppmärksamhet alls på 

kön, säger Lars Ohly.” 

– Män förbrukar mer energi än kvinnor i alla inkomstgrupper i Sverige. En mycket liten 

grupp, 10 procent av alla bilförare,  

mest män, står för hela 60 procent av allt bilkörande. Kvinnor färdas istället oftare med tåg 

och kollektivtrafik.  

Rika människors, i synnerhet mäns, energikrävande konsumtion behöver åtgärdas.  

Världens kvinnor och fattiga kräver och förtjänar klimaträttvisa, avslutar Lars Ohly 

Varför lyssna inte svenska politiker och lobbygrupper på BILL GATES som är den 

störste patrioten (och som med närmare 1 biljon sv kronor i kassan för hjälp till självhjälp i 

världen) där han finansiera en armé av hjälparbetare i Afrika och andra länder till folk till 

självhjälp. Bill Gates har en armé av kunniga väl utbildade människor som finns därute som 

skapar med lite pengar fantastiska biståndsprojekt till skillnad mot alla storstilade politiska 

projekt. 



Varför tar den svenska regeringen inte upp hur illa alla diktator styrda länder försvåra, 

omöjliggör och inte drar sig för att mörda biståndsarbetarna? Det blir inga rubriker i den 

svenska ankdamspressen när otaliga länder hotar kyrkans folk hur FN med sitt World Food 

program får betala skyddstullar till diktatorer som gärna ”köper” Volvo och Scania lastbilar så 

länge dessa är betalda med SIDA pengar.  

Vem har kraften att röja upp i sörjan? Har man väl gjort det så har vi sänkt Co2 utsläppen, det 

blir slut med skövlandet av skogen och resultatet lär inte vänta på sig, det är det dubbla vad 

Köpenhamns mötet försöker åstadkomma. Det påstår Bill Gates i en nyligen sänd intervju i 

BBC. 

Jag tror honom, för han har bevisat vad man kan åstadkomma, tyvärr har även han fått lära 

sig, så snart ett projekt är igång kommer landets utsända lakejer och skall driva in skyddstullar 

och förstöra det man byggde upp, Sverige tiger, svenska kommunist och anarkistpartiet mp 

sätter på skygglapparna och s håller käften och media likaså. 

Men glöm inte vad som sker i Sverige 

Den som tar sig en titt på den svenska kollektivtrafiken och alla betonghäckar som finns där 

som åtföljs av löjliga branschtidningar som upplåter spaltkilometer till just rödgröna anarkast 

partier som är orsaken till att världen ser ut som den gör idag. På annan plats i detta 

nyhetsbrev kan du läsa hur Östgötatrafiken fick stoppa Biogasupphandlingen. 

Bättre kan man inte påvisa pampväldet så som det fungera i skydd av monopolet. 

 

Ond, eländig där girigheten finns i alla nivåer är vedertagen av allt för många, det gäller att 

bevaka sina egen intressen, tiga ihjäl andra och själv ha anspråk på den enda sanningen samt 

agera med desinformation. 

Ha detta i minnet när du läser resultatet av Köpenhamns möte, det finns 2 personer som vi 

borde vara ytterst tacksamma för, USA:s president Obama och Tysklands förbundsminister 

Angela Merkel.  

Båda har väldigt klart för sig vad som måste göras efter Köpenhamnsmötet som är en första 

början samtidigt som dessa ledare motarbetas av inhemska mäktiga politiska och ekonomiska 

intressen, inte minst anarkisterna som inte bryr sig om klimatet men tar det som tillhygge för 

att vilja förändra samhället som den dunkla kraft man är. Lyssnar man på Sveriges miljö 

(kvaddare) minister Andres Carlgren blir man mörkrädd, hur är det möjligt att vi skickar fram 

dylika nollor och skämmer ut Sverige? Han har inte begripit ett smack, har centern ingen 

bättre förmåga? 

 

Ryssland är med på miljödebatten 

Något stort hände i Köpenhamn när ryska regeringen är med i miljöfrågor som man tidigare 

förnekade. Det är stort och sensationellt som gick under medans media var upptagen visar 



stenkastande anarkister utanför kongress centrumet. 

Presidenten Medvedev, har i olika tal chockat Ryssland den senaste månaden och delvis 

omvärlden, dels när han talade om vikten att avreglera för att skapa en fungerande privat 

ekonomi, dels läxade upp hela Duman och andra att Ryssland måste åter börja skapa och få 

ordning på industrin, alla inkomster idag kommer från olja, gas och andra råvaror, industrin 

lever kvar i tider från Sovjet. Starka ord av en rysk president, och så slutklämmen inför 

jultalet, regeringen skall rensa upp i korruptionen och skapa en ny poliskår som skall rensa 

upp i den befintliga polisen. 

Kan han genomföra en del så vore det lycka för miljön och det ryska folket.  

 
Även detta  

Även detta är en del av klimatproblemet i världen orsakat av grupper som finne med i 
Köpenhamn och kräver mera pengar – flera av skuggregeringarna som skapa våld och 
misshandel och svält lever i Sverige i Stockholms förorter som ex Sri Lankas blodbesudlade 
”frihetskämpar, för vaddå?” …snacka om svensk dubbelmoral. 

Läkare utan gränser har utsett de värsta kriserna i världen. Desperat situation för 
flyktingar i Jemen – som finns med på listan. 
 Svenska sjuksköterskan Katrin: Folk vet inte vad som händer. 

Hundratusentals människor har tvingats på flykt och många civila har dödats efter 
konflikterna mellan rebeller och regeringen i Jemen.  

Nu listar Läkare utan gränser området i norra Jemen som ett av de tio värsta 
katastrofområdena i världen.  
– Konflikten har pågått länge men det rapporteras nästan ingenting. Folk vet inte vad som 
händer här, säger Katrin Kisswani, sjuksköterska som är på plats för Läkare utan gränser i 
Jemen.  

Sjukhus i området Saaba har bombats och många flyktingar riskerar att svälta ihjäl eftersom 
förnödenheter inte når fram. Vägarna är blockerade eller bara så farliga att åka på att ingen 
tar sig in till flyktingområdena i norr.  
– Det jag önskar är att de kunde ta en paus i konflikten och låta hjälp komma in till de värsta 
områdena och så att de sjukaste kan få komma därifrån. Det är väldigt många som lider av 
undernäring, de flesta är barn, säger Katrin Kisswani. 

Jemen är bara ett av de områden som står inför rena katastrofer. Listan från Läkare utan 
gränser listar tio områden men listan skulle kunna göras mycket längre.  
– Vi väljer ut tio för att människor inte ska glömma bort dem. För de människor vi hjälper är 
det viktigt att vi inta bara ger vård utan att vi också vittnar för världen om vad som händer. 
Det ger människorna hopp och kraft att orka lite till, säger Läkare utan gränsers svenska 
ordförande Kristina Bolme Kühn. 

7 värsta kriserna 

Sudan 
Rån och attacker har under året hindrat hjälp att komma fram till de 2,5 miljoner som lever 



som flyktingar Darfur. I mars 2009 tvingade sudanesiska myndigheter den franska och 
holländska sektionen av Läkare utan gränser att lämna Darfur. 

Kongo-Kinshasa 
Befolkningens hälsa hör till de sämsta i världen och den enda sjukvård som finns är privat 
och dyr. Kronisk undernäring, torka, översvämningar och återkommande utbrott av kolera 
och andra epidemier har lett till att hela befolkningen är oerhört utsatt. 

Afghanistan 
Kriget i Afghanistan har eskalerat under året. Läkare utan gränser har kommit tillbaka för att 
bedriva vård på två sjukhus. Återvändandet till Afghanistan markerar slutet på en fem års 
frånvaro efter morden på fem av organisationens medarbetare i Badghisprovinsen i juni 
2004. 

Somalia 
Somalias befolkning lider en stor brist på sjukvård. Miljoner människor är i desperat behov 
av vård. Sedan 2007 har det enligt FN dödats mellan 20 000 och 25 000 människor i 
stridigheter och en och en halv miljon människor har drivits på flykt. 

Pakistan 
Pakistan har drabbats av intensiva stridigheter som drivit nästan två miljoner människor på 
flykt under året. På grund av det osäkra säkerhetsläget har det varit svårt för 
hjälporganisationer att komma fram med hjälp. 

Jemen 
Sjukhus har bombats och många civila har skadats under konflikten mellan rebeller och 
regeringen. Hundratusentals människor är på flykt inom landet men på grund av konflikten 
har hjälporganisationer svårt att komma fram med vård och förnödenheter. 

Sri Lanka 
I de norra och östra delarna av landet är flygraider, självmordsattacker, minor och 
”försvinnanden” en del av vardagen. Myndigheterna försvårar arbetet för 
hjälporganisationer och begränsar befolkningens tillgång till hälso- och sjukvård skall du 
söka visum för att resa dit måste du kontakta rebellerna som bor i Stockholm/Farsta. 

 
Och vi hemma i ankdammen tiger, jag gör det inte!   
Vem använder sitt sunda förnuft i klimatdebatten? 
Du kan börja med att se över ditt eget hushåll, skicka mail till din riksdagsman och kräv stopp 
på Etanol och Biogas subventionerna, då dör projekten av sig själv, du har gjort en betydande 
insats för klimatet, den svenska ekonomin får en stor kostnadsbesparing. 

 

Det finns mycket att göra där 2010 blir ännu ett svårt år – klimat påverkan må vara oklart, 

men en sak är enkel att förstå, det finns ingen anledning att producera varor eller tjänster som 

förgiftar vår omvärld. 

 

Gott nytt År 2010 



 


