
Falske forskere!

Det er en besnærende tanke at man kan påvirke klima. Verden utsettes for 
ekstreme variasjoner i klima / været gjennom et år. Når noen som utgir seg for å
være forskere påstår at dette kan man gjøre noe med gjennom å redusere utslipp
av CO2, så er det lett å bli fanget. I 1988 etablerte FN, WMO og UNEP, også et 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) basert på påstanden om 
CO2 som fakta. På 33 år har IPCC arbeidet med reduksjon av CO2 uten å 
lykkes. Mengden CO2 fortsetter å øke i atmosfæren i forsterket takt. 

Siden 1880 til idag, 140 år, har CO2 i atmosfæren økt med 134 ppm (414 - 
280), sies det. Og det er vel riktig. 
At CO2 fortsatt utgjør kun 0,0414% av atmosfæren (*) og øker relativt lite år 
over år er noe enkelte har problemer med å ta inn over seg! 
Atmosfæren som helhet styrer avgangen av energi fra klimasystemet ikke bare 
CO2. Fysikkens lover gjelder. 
De tar heller ikke inn over seg at 96% av utslippene er naturlige (**), hvilket vil
si at CO2 vil øke med 1,92 ppm istedet for 2 ppm per år om man tar bort 
menneskenes utslipp helt! 
Det betyr at dersom CO2 har den påståtte effekten så er den isåfall naturlig 
skapt. 

I karbon kretsløpet skapes nye CO2-molekyler og CO2-molekyler forbrukes 
(fotosyntesen), absorberes og avgis av/fra havene. Vulkaner og skogs-branner 
skaper nye CO2-molekyler. Det er som vist her tøv å hevde at det er kun 
menneskenes CO2 utslipp som bygger opp CO2 i atmosfæren. 
Faktum er at det er hovedsaklig naturlige utslipp som står for denne økningen i 
atmosfæren.

Falske forskere bør tiltales og straffes. Mennesker med skjulte motiver som 
fremmer den feilaktige klimapolitikken må avsløres og stilles til ansvar. 

Klimapolitikken må korrigeres i samsvar med virkelig viten om menneskenes 
CO2 utslipp. 

*) NOAA målinger.
**) IPCC anslag.


