
Overnasjonale organisasjoner ???

Du tror det ikke men det er faktisk slik at klimahysteriet er skapt av politikere i 
FN systemet, fremst Gro Harlem Brundtland da hun ledet UNEP (FNs 
miljøprogram) og sammen med WMO (meteorologen Bert Bolin) etablerte 
IPCC. Jfr. også Brundtlandrapporten der det slås fast at klima er menneskeskapt
uten referanse til holdbar forskning som underbygger påstanden. Det er i 
sammenhengen verdt å merke seg at IPCCs første rapport sier klart at 
drivhuseffekten er ikke vitenskapelig verifisert gjennom observasjoner / 
målinger på klimasystemet. 

Her ser man et eksempel på to politikere som søker karriere internasjonalt i FN-
systemet. Under foregivende at de skal redde verden. Edlere kan det ikke bli!
At de støtter seg til kvasivitenskap, bl.a. fremmet av Bolin selv, synes ikke å 
røre dem det minste. At de samler inn penger som benyttes til tiltak som er 
resultatløse synes heller ikke å røre dem det minste. De står bare frem og krever
mer!
Norske politikere fremst fra venstresiden i politikken følger etter i Gro's 
fotspor! Erna og andre høyrepolitikere har i senere tid også knyttet seg til i 
rekken!
I sammenhengen nedprioriteres nasjonens interesser og nasjonal suverenitet 
avgis bit for bit! Jfr. EØS og ACER.

Internasjonal samhandling kommer man ikke utenom, bl.a. fordi det er det 
eneste fornuftige hvis man vil en bedre verden. Ikke bare Norge men alle land  
er avhengig at det fungerer best mulig! 
Er det mulig uten overnasjonale organer? Uten å avgi selvråderett? Jeg mener at
det ikke bare er mulig men et absolutt krav. Konsekvensen er at FN-systemet 
må gjennomgå en kraftig revisjon. Bl.a. må betegnelsen utviklingsland bort. 
Alle land likestilles mht. ansvar for egen fremtid. Som for eksempel ansvaret 
for å bekjempe egen fattigdom og overbefolkning. Hjelp i form av lån fra de 
aller rikeste gis på frivillig basis. Lån skal betales eller ettergis, lånegivers valg!
Jfr. Marshall hjelpen til Norge! 

Det er ikke uten skjær i sjøen. Store økonomier, nasjoner, som Russland, Kina, 
og USA strir med de samme problemene internt. Har nok med det og oppfører 
seg deretter internasjonalt med stor suverenitet! 

Jeg er realist, ikke politiker, ikke globalist ei heller nasjonalist! Norsk 
suverenitet gjelder. Ingen politiker kan avgi suverenitet. Nedfelt / nedfelles i 
Grunnloven! Dette er mitt klare nei til overnasjonale organisasjoner!


