
Det utrolige har skjedd – en hel verden er lurt trillrundt!

Lurt trillrundt til å tro at CO2 i atmosfæren styrer klima og at skremmende 
klimaendringer kan dempes eventuelt unngås gjennom å redusere utslipp av 
CO2. Skylappene er kommet på og man nekter fakta som motstrider den 
feilaktige oppfatningen å komme frem. 

Det hele iscenesatt av politikere i FN Miljøprogram og FN WMO – Verdens 
Meteorologi Organisasjon, ledet den gang av hhv. Gro Harlem Brundtland og 
Bert Bolin. 
Sammen etablerte de FN Intergovernmental Panel on Climate Change, the 
United Nations body for assessing the science related to climate change.

De vitenskapelige vurderingene var raskt unnagjort: «Det vitenskapelige er 
klart, ikke noe å bruke mer tid på. Nå gjelder de å konsentrere seg om 
tiltakene.» Gro Harlem Brundtland.  Om det var sugd av eget brøst skal være 
usagt. Uansett ble det adoptert av mange deriblant media med NRK i spissen.  
«Vi baserer oss på rådende vitenskap.» 
Konsekvensen er «munnbinding» og man kan fritt ture frem med en politikk 
som er ekstremt ødeleggende!

Nedbygging av stabile kraftkilder  samtidig som man fremmer et kraftforbruk 
som langt fra dekkes av nye ustabile kraftkilder.  Det settes igang prosjekter 
som er helt unødvendige. Elektrifisering av sokkelen og CO2 fangst er to gode 
eksempler. Begge helt unødvendige! Begge uten støtte i vitenskapen.
På et feilaktig vitenskapelig grunnlag settes landets økonomi i spill! Det er 
mildt sagt uansvarlig. Svindel er en mer korrekt betegnelse på det som skjer!

Dette er harde ord, men de må bli sagt! Fordi det er den renhekla sannheten om 
saken!

For å forstå må man se på flg. fakta! Logikken er klar! 

Sammenheng mellom CO2 observasjoner og temperatur observasjoner.

Dersom det er en sammenheng kan man mistenke det ene forårsake det andre. 
Dvs. enten forårsaker temperaturen økningen i CO2 eller så forårsaker CO2 
økningen i temperatur. 
Det finnes en mulighet til, det er egentlig ingen sammenheng, det er bare en 
tilfeldighet at det ser slik ut!
Poenget er at mistanken om en sammenheng må bekreftes gjennom forskning 
som leder til en vitenskapelig verifisering. En slik verifisering mangler fortsatt!



Nå skal man ikke sammenligne målingene av CO2 og temperatur mye før man  
finner at det IKKE er sammenheng. Dvs. det er ikke grunnlag for en mistanke. 
Jfr. vedlagte dokumentasjon.

Dette betyr ganske enkelt at det er ingen drivhuseffekt fra CO2 i atmosfæren! 

Menneskene påvirker derfor IKKE den globale temperaturen gjennom 
sine CO2 utslipp!

Du er lurt trill rundt av verdens største con-artister – overambisiøse FN-
politikere!


