
FNs håpløse sirkus om klimaendringer.

Politikere tenker ikke!
Politikere tenker ikke rasjonelt
Norske politikere er intet unntak!
Dette gjelder FN-politikere spesielt.

Dette er til fulle demonstrert gjennom etableringen av IPCC – 
Intergovernmental Panel on Climate Change, og dets mange rapporter, møter og
avtaler! Og nå FNs klimamøte i Glasgow! 
Etablert til tross for at den vitenskapelige verifiseringen av drivhuseffekten 
manglet! Det gjør den også fortsatt! En ignoranse uten sidestykke!

En organisasjon der ikke alle medlemmene deltar, og fremfor alt ikke de aller 
viktigste! Som Kina og Russland.
En organisasjon der medlemmene ikke går i takt, der ikke alle medlemmene 
deltar og bidrar etter evne. Der de største og viktigste ikke er kommet igang 
enda, mer enn 30 år etter etableringen av panelet!
En organisasjon der man prioriterer bidrag til fattige land, som f.øvr. ikke 
slipper ut klimagasser å snakke om, til fordel for  finansiering av klimatiltak der
de monner mest!

Apropos «monner mest», hvor sikker er man på at å redusere utslipp av CO2 vil
ha positiv effekt på klima? Egentlig på den globale temperaturen? 
Og, er egentlig forekomstene av ekstremvær forårsaket av den globale 
temperaturen? Det er vel egentlig motsatt?! At, en opp kommende ekstrem 
oppvarming eller ekstrem avkjøling bidrar positivt eller negativt til den globale 
gj.sn. temperaturen for året!  Så er det vel også slik at oppgangen i den globale 
temperaturen skyldes at det avgis mindre energi enn det mottas over året. 

Forekomster av ekstrem oppvarming oppstår som kjent hvert eneste år pga. 
jordens rotasjon rundt solen. Sol fra klar himmel for noen dager, resultat 
ekstremt varmt! En runde rundt solen og så skjer det samme igjen. Dette har 
ikke noe med CO2 i atmosfæren å gjøre eller at den globale temperaturen er 15 
eller 15,5 grader som den vil bli om 20 år hvis trenden i målingene holder, 
hvilket det er indikasjoner på at den ikke gjør! 

Skam på de som kaller seg klimaforskere og fremmer falsk vitenskap!
Skam på de politikere som på et mangelfullt vitenskapelig grunnlag etablerte 
FNs klimasirkus!
Skam på de som bidrar til å opprettholde illusjonen om at menneskene kan styre
klima!


