
 

Miljöhot är inte bara koldioxid – 
Köpenhamn en stor framgång! 
Många vill göra gällande att miljökonferensen i Köpenhamn var en Flopp, inget kan vara mer 
felaktigt. 
Den som inte bara drömmer utan ser till verkligheten inser snabbt att längre än så här kommer 
man inte med 193 länder där det bildades 3 grupper, 1) de som ville åstadkomma en 
förändring, 2) gruppen som vill bevaka sina ekonomiska intressen och struntade 
högaktningsfullt i miljövärderingar och grupp 3) som ser det som en gyllene möjlighet att 
plocka till sig nya miljarder som kan stoppas i makthavarnas fickor. 

Detta var ett första möte som framgångsrikt avslutades där Industriländerna kan se var 
världens ledare står idag. Nu börja själva arbetet något som vår miljöminister Carlgren inte 
fattat ett smack av och därför är det ett misslyckande i hans ögon. 

Insikten finns inte hos alla ledare främst av de diktatorer som inte har en hemma opinion att ta 
hänsyn till där inget media får lov att rapportera annat än vad maktens män bestämmer vad 
som får rapporteras. 

Det är USA med President Obama, EU med främst Tysklands Angela Merkel som driver 
västvärlden, Ryssland har kommit med på ”tåget” vilket är viktigt. Kina kommer till nästa 
möte nu när man ser kraften och Indien lär ha svårt att hålla sig undan. Det är stora 
förändringar som måste göras i Kina och Indien med betydande kostnader för att minska 
utsläppen.  

Glöm inte att det i Kina och Indien idag tillverkas bränslecelldrivna kraftverk för 
privathushåll som förser hus och bilar med bränsle utan utsläpp. Man är långt framme med 
bränslecelldrivna bussar och bilar. I Sverige är bränslecelldrivna kraftverk inte tillåtna att 
kopplas in till skydd för Vattenfall varför svenskar som ställer sig upp och gormar först borde 
se till att vi är i verkligheten föregångare som många vill göra gällande och inte enbart 
läpparnas bekännelse. 

Det kanske var så att förväntningarna var alltför högt uppskruvade inför Köpenhamns möte? 
Under trycket av diverse mer eller mindre seriösa miljöorganisationer och sammanslutningar 
tappade man fokus och ödslade tid på sidofrågor, viktiga i sig men kraftsplittrande. 

Och så denna omogna och subversiva attityd där vänster elementen tillika "gatans parlament" 
genom kravaller och förstörelse ska besluta är en mardröm för alla rättsmedvetna. 
Det är rent anarkistiska argument där det alltid, repeterar alltid, finns en dold agenda från 
anarkister, kommunister och fascister. Oreda, brist på ansvar i långt perspektiv och 
modeupplopp kan aldrig bli grund för hållbar utveckling. Gatans Parlament har ingen att ställa 
upp som tar långsiktigt ansvar, enbart skränfockar på utflykt från sina välbärgade hem. 

Låt mig återkomma till rubriken. Total fokus på koldioxid! Viktig fråga men det är en av 
många växthusgaser. Visst är klimatet viktigt men vi har tappat helheten. Två tredjedelar av 



jordens yta är täckt av vatten. Den miljön har inte ens fått en förströdd uppmärksamhet i 
debatten. Mer än 80 procent av den matfisk vi sedan decennier vant oss vid är utfiskad och de 
återstående bestånden är så svaga att flera av riskerar total kollaps oavsett vad vi gör. Varför 
man använder fisk för att mala ned och göra foder till andra djur som inte fisk borde vara 
straffbart. Vi straffar oss genom att elda upp arealer för att få fram bränsle som politikerna 
och svenska miljöorganisationer kallar för ”miljöbränsle” vilket är lindrigt sagt en osanning 

Haven är en soptipp för allehanda föroreningar varav de synliga bara är en del. Utsläpp av 
kemiska industriprodukter har nått sådan omfattning att det ändrar förutsättningarna för en 
stabil genetik. 
Tiotusentals, nej miljoner, ton av nät, rep, förpackningar, isolermaterial etc fungerar som 
fiskfällor och kommer att i generationer fortsätta att fiska och utgöra fällor för fiskar och 
havslevande djur. 

Detta är angeläget men förbannat otacksamt att agera för eftersom det är komplext, kräver 
kunskap och insikt men inte ger offentliga poäng! 
Ibland blir jag missmodig om mina barnbarns framtid! 

Du kan bidra i det lilla genom att bära hem maten i tygpåse, återanvända plastpåsen om du nu 
måste ha en sådan.  
Det finns hur mycket som helst att göra bara du är mottgalig utan därmed behöva förändra din 
levnadsstandard. 
Det lilla om det görs av många blir en revolution i sig, fundera vad du kan göra, och litar inte 
på politiska lockrop att med nya förbud och högre skatter åtgärda miljön, detta agerande borde 
rankas som miljöfarligt och stöld av dina pengar. 
 
  
 


