
Tilbake til normalen!?

Samfunnet skal snarest tilbake til normalen etter pandemien! 
Spørsmålet er, kommer vi noen sinne tilbake til et samfunn slik det var? 
Er det det vi skal? Skal vi ikke benytte anledningen til å korrigere feil som er 
begått? Hvilke feil? Hvem vil innrømme feil? Ikke politikerne i hvertfall. 
Forskere har det på samme måten! 

Det gjelder å sikre at man ikke kaster bort tid og resurser på virksomhet og 
tiltak som ikke har effekt. Prosjekter basert på et kvasivitenskapelig grunnlag 
må avvikles.  Alle statsbudsjettets poster må gjennomgås kritisk med tanke på 
begrunnelse og ønsket effekt.  Alle internasjonale avtaler (forpliktelser) må 
gjennomgås kritisk mht. måloppnåelse, norsk deltagelse og den internasjonale 
organisasjonens bruk av innsamlede midler.  Det gjelder EØS avtalen. Det 
gjelder fremfor alt også FNs IPCC/Parisavtalen,  bekjempelse av 
klimaendringer, og Agenda 2030, FNs bærekraftsplan. Norsk deltagelse 
avsluttes dersom det er umulig å korrigere feil eller dersom slike avtaler 
garantert ikke gir ønskede resultater.    

Makter politikerne å styre riktig? 
Skjønner de hva oppgaven går ut på og hva de isåfall må gjøre? Tiltroen hos 
meg og etterhvert mange andre er ikke stor.
 
Ta klima/miljøsaken.

Miljø og natur må skjermes! Ingen uenighet!
Skjer det gjennom reduksjon av CO2 utslipp! Nei! Tvert imot!!!
Det skjer gjennom en fornuftig forvalting!

Kan klima manipuleres? 
En reduksjon av CO2 utslipp har ingen målbar effekt! Hittil ikke påvist ad 
vitenskapelig vei! 

Dette er uomtvistelige fakta som leder til skroting av IPCC / Parisavtalen og  
som et minimum fjerning av punkt 13 - stoppe klimaendringer - i Agenda 2030 
og en revisjon av punkt 17 -  samarbeid for å oppnå målene – dvs. 
finansieringen. 

Tilbake til normalen? 
Det handler om hvilke krefter i samfunnet som slipper til / presser seg på og får 
anledning til å fremme sin sak! Med en begrunnelse som ikke holder mål 



vitenskapelig! 
Det handler om at man forstår å ta vare på det eneste benet i norsk økonomi, 
oljen. Det handler om å maksimere utbyttet fra oljen.  
Det handler om at man etablerer nye bein å stå på som har lang levetid i forhold
til internasjonal konkurranse!   
Det handler om at man har en korrekt forståelse av hva industrien har av 
teknologiske fortrinn. En virkelighets orientering!
Det handler om at handelsbalansen med utlandet går i pluss. 

Makter politikerne å styre riktig? Det handler om at politikerne har gode 
rådgivere!  Det handler om at man har lært av historien om norske 
industrieventyr som gikk skeis!


