
Skremselspropaganda og feil i FNs mål for en bærekraftig utvikling, 
Agenda 2030.

Agenda 2030 punkt 13 fremstilles i forskjellige ordelag på norsk.
Regjeringen har sitt valg av oversetting,  FN-sambandet sitt.
Agenda 2030: Sustainable development goals.  Bærekraftig utvikling, mål.

Originalen sier:
13 Climate action
Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts

FN Sambandet:

13 Stoppe klimaendringene

Mål 13 Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene 
av dem. 

Utenriksdepartementet:

Mål 13: Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe 
konsekvensene av dem. 

I de norske fremstillingene har det sneket seg inn et «stoppe klimaendringene». 
I originalen skal man «bekjempe» ikke «stoppe» klimaendringene.  Dette fordi 
man har ikke et vitenskapelig grunnlag for å påstå at klimaendringer lar seg 
stoppe! 

Originalen påstår at man kan bekjempe klimaendringene. I innledningen til 
punkt 13 finner man så skremsler om klimaendringer men ikke et ord om at det 
er mulig å bekjempe dem. 

Ingen benekter ekstreme variasjoner i klima. Det er det ingen grunn til, de er 
reelle!  Men at de kan knyttes til CO2 i atmosfæren er høyst tvilsomt, det er i 
hvertfall ikke vitenskapelig verifisert! At klimaendringene kan styres gjennom 
reduksjon av CO2 utslipp forstår man er fullstendig feil når man ser på hvilke 
mengder det dreier seg om i forhold til verdens samlede naturlige utslipp av 
CO2. 

I innledningen til originalen av punkt 13 finner man flg.:

«Weather patterns are changing, sea levels are rising, weather events are 
becoming more extreme and greenhouse gas emissions are now at their highest 
levels in history.» 
Første delen er skremselspropaganda. Det er ikke gitt at det som oppleves et år 
blir permanent. Når en norsk meteorolog fremstår og spår mer ekstremt regnvær
i årene som kommer, så  forklarer han ikke hva han bygger det på av forskning /
fakta annet enn siste års forekomster av ekstremregn! 



Påstanden om at CO2 utslippene nå er på høyeste nivå i historien, er 
missvisende. Fakta er riktignok at siden man begynte å måle dette i nyere tid så 
har det steget og er nå høyest siden målingene startet! Forskning (historien) på 
flere millioner gamle iskjerner viser noe annet!
Fakta er at fortsatt utgjør CO2 i atmosfæren 0,041% (410 ppm) og økningen per
år er ca 2ppm eller 0,00002%, der menneskenes utslipp utgjør 4,25% iflg. IPCC
anslag av samlet CO2 utslipp i verden. At disse små mengdene har innvirkning 
på atmosfærens isolerende egenskaper er heller ikke vitenskapelig verifisert. 
Det er helt utrolig at man kunne finne på å tenke i de baner! 

Videre finner man i originalens innledning: 
«Without action, the world’s average surface temperature is likely to surpass 3 
degrees centigrade this century.» .  RSS målinger viser en trend på 0,208 C/tiår. 
Det er veldig langt fra 3 grader eller mer i økning kommende tiår. 
Dette er skremselspropaganda uten forankring i virkeligheten!

De som skriver anvender skremselspropaganda og falske argumenter for sin 
sak!  Det er svindel! Det er kriminelt! Det må stoppes umiddelbart!


