
Klimasvindel - Politikk på villspor globalt 

Det er egentlig utrolig at så mange er på villspor mht. klima og årsakene til 
klimaendringer. 

Gjennomgående lurer man seg selv og andre til å tro at faktagrunnlaget er i 
orden! Å bruke FN for å få det til er ikke bare genialt men også kriminelt! 

«Mange mener at», «mange forskere mener at», «mange velgere mener at», etc.
Så mange kan da ikke ta feil, jeg bare taper ved å mene noe annet! 
Lærer meg begrepene klimakutt, klimautslipp,  forurenser betaler prinsippet, 
bærekraftig, fornybar, mm. og bruker dem som best jeg kan og ofte feil fordi 
den underliggende kunnskapen mangler eller er feil.
 
Industrien leverer det man ber om og fortsetter å tjene penger. Kapitalen likeså.
Riktignok, med sterk subsidiering og skatte/avgiftslettelse. Det hele er 
selvforsterkende. Helt til bobla sprekker. Når økonomien bryter sammen 
og/eller når sannheten fremkommer. 

Det er ikke til å komme fra at det er ikke vitenskapelig verifisert at CO2 i 
atmosfæren styrer den globale gj.sn. temperaturen. (*)

Det er heller ikke påvist at menneskenes utslipp av CO2 bidrar merkbart / 
målbart. Tvert imot, det er åpenbart at menneskenes utslipp ingen effekt har. 
(**)

For å kunne bedømme om det som påstås er riktig eller ikke må man se på 
atmosfærens sammensetning og andelen CO2. Så må man se på samlet utslipp 
av CO2 og menneskenes andel. Og så må man se på CO2 og den globale 
temperaturens utvikling over tid. 
Det er ikke vanskelig. Dette måles og er lett tilgjengelig. Alle kan bedømme 
mengder og prosentregning! 

Du vil se at den klimapolitikken som føres er en global svindel på et høyt nivå. 
Det er kriminelt!
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*) AR1: Scientific Assessment of Climate Change
Kapittel 8  «Detection of the Greenhouse Effect in the Observations» Side 245: 
«Previous reviews of the greenhouse problem (N R C 1983, MacCracken and 
Luther, 1985 Bolin et al 1986) have also addressed the detection issue They 



have concluded that the enhanced greenhouse effect has not yet been detected 
unequivocally in the observational record.» 

**) Climate Change 2013 - The Physical Science Basis
Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change. Kapittel 6 Carbon and 
OtherBiogeochemical Cycles  side 471 fig. 6.1.

Her fremgår det at 96% av utslippene er naturlige og kun 4% er menneskeskapt.
Ta  bort menneskeskapte og CO2 vil fortsatt øke omtrent like mye.

Dersom CO2 i atmosfæren har den effekt som påstås så er den naturlig skapt.


