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Världen blir allt mer komplicerad, vad som sysselsätter alla just nu är klimatfrågan. Härligt att 
ta del av så många experter som på några år vuxit fram från ingenting. Frågan som fler borde 
ställa sig är vad som är det bakomliggande till denna otroliga naivitet, maktmissbruk, 
våldsamhet där ett fåtal anser sig ha tolkningsföreträde till sina åsikter och slår andra på 
käften för att få igenom sin ”sanning”, känns detta inte igen från andra länder? 

Är det inte religion, så är det fanatiker som vill ta över världen eller så använder man alltihopa 
i en slags cocktail där klimatfrågan är ett verktyg där man riskfritt kan hota vem som helst och 
”outbildade” politiker ställer upp som slagträn. I Sverige har vi v + mp som använder sig av 
klimatargumenten på helt felaktiga sätt för att egentligen förändra vårt statsskick, glöm inte 
det! 

Mer än åsikter kan det nämligen inte handlar om då få av alla som ”vet” satt sig in i 
problematiken, för ju djupare man tränger in i alla påståenden, ju vimmelkantigare blir man. 
Däremot är det entydigt att många som vill förändra världen med våld har hittat ett tacksamt 
ämne där man kan skrämma upp vem som helst och i debatter ställer alltid mp representanten 
sig upp och skriker, aha du är emot att vi får ett bättre klimat. Så var det med kunskapen! 

 

Det påstådda klimathotet kräver väldigt mycket sunda iakttagelser och en portion logiskt 
tänkande. I Detta Nyhetsbrev har jag tagit med 2 träffsäkra artiklar, den ena tar upp om 
tillförlitligheten av det som skrivs, och vad innebär kalhuggningen av regnskogen i världen. 

Har du märkt hur tyst det blivit om Etanolen? FN har deklarerat Etanolen och Biogasen som 
ett brott mot mänskligheten, man har inte sagt vad andra forskare kommit fram till att båda 
bränslen ÖKAR utsläppen av CO2, varför fortsätter vi då att använda folkets skattepengar till 
subventioner när det är en bevisat irrväg? Att vi tillåter förgifta oss själva? Det handlar om 
politikiska intressen och regionalpolitik och media som saknar kunskap att skriva om de 
kusliga konsekvenserna.  

 

Den svenska skogen är ett annat tabu ämne! 

Misshandeln av den svenska skogen är tabu att föra fram och konsekvensen för folket som bor 
där. 

På sjuttiotalet kom experter på skog fram att man måste bespruta skogen i norrland med gift 
så att alla lövträd dör och därmed ökar effektiviteten för den växande granskogen.  
Sagt och gjort med alla myndigheters godkännande, det handlar om stora ekonomiska värden.  

I slutet av 90 talet konstaterar man att det var fel, att den svenska granskogen mår bättre att 
finnas i en blandskog. Det man gärna skulle vilja ha svar på, vilka gifter använder man sig av 
vid besprutningen, det måste vara en rejäl dos med tanke på trädens livskraft. Hur har denna 
gift kommit in i vår näringskedja och vad innebär den för folkhälsan. 

Därom är det dödstyst! 

 
Påminner mig om Den 26 april 1986  en dag världen helst vill glömma kärnkraftsolyckan i 
Tjerrnobil / Ukraina, Radioaktiv strålning innehållande högaktiva ämnen som Cesium, 
Strontium och Plutonium sprids som ett moln över nuvarande Ukraina, Ryssland, Vitryssland 



och delar av Europa och extra mycket över Sverige. Utsläppet av radioaktivitet till följd av 
olyckan var ungefär 200 gånger större än utsläppen efter atombomberna i Hiroshima och 
Nagasaki. Myndigheterna i Sovjetunionen blev helt tagna på sängen eftersom olyckan kom 
som en stor chock. Man hade inte någon handlingsplan om hur man skulle gå tillväga ifall 
något som detta skulle inträffa.   

Det största radioaktiva nedfallet i Sverige drabbade Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, 
Uppland och Västmanland. Idag återstår minst ca 70% av nedfallet och det kommer under 
lång tid vara ohälsosam att äta svamp, bär från utsatta områden och hur det med att bo där?  
 
Men bekymrar detta politikerna i Gävle, Sandviken, Västerås, Sundvall osv??? nej, det är 
fordonen som idag är bekymret. 

Det kan vara svårt nog att hänga med i den politiska irrgången, men det som borde leda till 
åtgärder för att skydda folket det läggs på hyllan, frågan är för stor? För att lösa det tekniskt 
höjde man strålvärdet med det 10 dubbla än det vara innan olyckan, därmed har man gjort sitt 
och folk kan bo kvar. Men frukt, bär, svamp, kött som sprids över hela landet med förhöjda 
strålvärden som är orsaken till allvarliga sjukdomar som sprids över hela landet, vad sker med 
detta? Vem gör en konsekvens utredning av föroreningen av strålskadade djur, bär, svamp 
etc? 
 

Då är det enklare att diskutera inskränkning av fordonstrafiken, höja drivmedel beskattningen, 
införa vägtullar och då är det v + mp som snabbt är framme och skall diktera villkoren. 

Deras omsorg är inte folket, debatten gynnar deras politiska målsättning att ta över samhället 
och införa en rigid stat som vi bara känner till från Nord Korea, forna Sovjet mfl 
Varje person som menar att man skall rösta på detta gäng har ett stort ansvar för framtiden! 

Världens största klimat problem är utan omskrivning antalet människor och ökningen. 
Resten ar följd av problemet! 

I ett program i veckan om vattenbristen i Egypten, att befolkningen där ökar med 1 miljon var 
9:e månad. Om vi sänker CO2- utsläppen till noll går det ändå åt helvete p g a en enorm 
befolkningsökning som kommer att föröda resurserna och avsluta tillställningen med krig om 
det sista som vi skall leva av. 
 
Kanske dags att debattera de rätta problemen?  
  
 


