
Hvordan få slutt på klimahysteriet.

Jeg har forsøkt å sette ord på hva klimahysteriet er her: Klimahysteriet

Jeg har også dannet meg en mening om hva/hvem som har skapt hysteriet: 
Hysteriet skapt politisk 

Basert på hva som er sannheten må man be om at alle CO2-reduserende tiltak 
termineres. 

Det dreier seg om ekstraordinære skatter og avgifter på en rekke områder med 
formål å redusere CO2 utslipp. 

Det dreier seg om subsidiering og skattefritak for å fremme bruken av el-kraft 
og bygging av fornybar el-kraft produksjon. 

Det dreier seg om deltakelse i FNs arbeide i denne sammenhengen. Parisavtalen
og Agenda 2030 - bærekraftsmålene. (Agenda 2030 Bærekraftsmålenes pkt. 13 
og 17 og FNs bærekraftsmål i sak)

Det dreier seg om å få tilbake et styre av samfunnet som ikke lar seg rive med i 
hysteriet om klima men baserer sitt arbeide på solide kunnskaper om saken.

Det er klimarealisme som må råde!

Klima/miljøsaken - i klartekst.

Miljø og natur må skjermes! Full enighet!
Reduksjon av CO2 utslipp har ingen effekt, tvert imot! 
Det er fornuftig forvalting som skal til!

Klima kan ikke manipuleres! 
En reduksjon av CO2 utslipp har ingen målbar effekt! 
Hittil ikke påvist vitenskapelig! 

Dette er uomtvistelige fakta. 
IPCC / Parisavtalen må skrotes. Likeså alle CO2-reduserende tiltak! 

http://www.myklima.net/klimahysteri.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.myklima.net/agenda2030-FNsmaal.pdf?fbclid=IwAR0xpUpkvIm_BV2YhIvnewnEavcmnz6wdJTC_Guj3cM8Mr-zNj7_dp0C8AU&h=AT2btaJTylGOYqdkIV1l7TeQUWCeYE21VMhvl-vG_XHLYVqI1YcQXWbtgDQ_h-O2PIJVnCnEfANAYi_Vu9qgOIHv8KkJLulDCca1ns-eb40fCQqyhx8q7AOY6kzV-WZ_g6A43vkHNUOHXMOkWsc
http://www.myklima.net/agenda2030FNbaerekraftmaal.pdf?fbclid=IwAR00acFauJ55GCGHc6CT2_leBOD8lTq7kI8uog2FqbCRH49ZMFJo-spC-ts
http://www.myklima.net/agenda2030FNbaerekraftmaal.pdf?fbclid=IwAR00acFauJ55GCGHc6CT2_leBOD8lTq7kI8uog2FqbCRH49ZMFJo-spC-ts
http://www.myklima.net/klimahysterieterpolitiskskapt.pdf
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