
Klimakrisen og demokratiets svakheter.

Flertall på sak og så er det bare tut og kjør! Det mangler ikke på saker i 
politikken som må gjøres om fordi de var forhastet.  Fordi man ikke så alle eller
ignorerte visse  konsekvenser som måtte komme. Fordi det faktiske 
beslutningsgrunnlaget var mangelfullt eller feil. Siste: bompenger fra noen.

Menneskene er lett å styre! De som er utpregede følelsesmennesker! Det er ikke
noe galt i det. Det gjør det lett å etablere et flertall på sak. Bare man spiller på 
de følelsesmessige sider ved saken. Da blir det for mange fort slutt på å tenke 
rasjonelt.

«Verden er i ferd med å gå under i klimaendringer!» «Verden må reddes!» 
Noen eksperter sier det gjelder å redusere utslippene av bl.a. CO2. Javel, da går 
man inn for det med liv og sjel, man redder verden og det er viktig! Da gjør 
mennesker, som man skulle tro ikke er lett å lede, også det. Erna Solberg gjør 
det og har uomtvistelig sitt motiv som ikke nødvendigvis er følelsestyrt. Nå gjør
også Røkke det!! Han gjør hva som helst bare han fortsetter å tjene penger når 
man stryper oljen! 

Det mangler ikke på havarerte  norske industrieventyr drevet frem av sterke 
velmenende  politikere.  Norsk Jernverk. Norsk Data. Tandberg, etc.

Legen og politikeren Gro Harlem Brundtland etablerte i sin tid, som sjef for 
FNs miljøprogram (UNEP),  Klimapanelet (IPCC) sammen med WMOs 
svenske leder meteorologen Bert Bolin. «Det vitenskapelige er opp og avgjort» 
sier hun og legger dermed lokk på den saklige faglige diskusjonen. Noen 
forskere gjør likeså for å unngå konfrontasjon på fakta, deriblant Bjørn Samset, 
Cicero, UiO og Rasmus Benestad, Meteorologisk institutt, UiO! 

For ordens skyld:  Mengden av CO2 i atmosfæren er så liten at det er ikke 
mulig å påvise gjennom målinger en effekt på atmosfærens samlede isolerende 
egenskaper. Når mengden CO2 øker med 1,5 ppm per år så utgjør det  kun 
0,00015%  av atmosfæren. Iflg IPCC anslag er kun 4,25%  (0,06 ppm) av denne
økningen menneskeskapt resten 95,75% er naturlig skapt. 
Klima kan umulig være menneskestyrt!

Hva gjør man så når det til slutt blir klart at man ikke får bukt med 
klimaendringene?
Da er det for sent å begynne å tenke! Da har man elektrifisert unødvendig i hytt 
og pine! Bygd vindmølleparker unødvendig! Avviklet oljen unødvendig! etc.



Lykke til med å redde verdens klima og ruinere landet!

ppm – parts per million
IPCC – FN Intergovermental Panel on Climate Change


