
Uansvarlig manipulerende politikk! 

Det politisk etablerte  «UN Intergovernmental panel on climate change (IPCC)»
(pådriver Gro Harlem Brundtland- UNEP) samler inn forskning som de baserer 
politiske tiltak på, herunder finansielle transaksjoner.  Det er en fundamental 
forutsetning at denne forskningen er til å stole på.  

Når jeg benytter IPCC informasjon, dvs. refererer fra deres rapporter, så er det 
fordi de avslører seg selv. Som når de sier at drivhuseffekten ikke er 
vitenskapelig (!) verifisert men fortsetter å påstå dens eksistens. 
Som når jeg benytter deres anslag av mengdene CO2 utslipp. Som hvis de er 
riktige (!), forteller at økningen av CO2 i atmosfæren kommer fra små mengder 
menneskelig utslipp, kun 4,25%. mens 95,75% kommer fra naturens utslipp. 

Så setter jeg det hele i relasjon til atmosfærens observerte innhold av CO2, 400 
ppm eller 0,04%. Iflg. målingene økte CO2 i atmosfæren de siste 60 årene med 
ca 1,5 ppm per år (0,00015%). 
Menneskenes andel av denne økningen er 4,25%, dvs 0,06 ppm (0,0000006%. 
atmosfæren  er 100%). 
Det sier seg selv at det er umulig å påvise gjennom observasjoner en effekt fra 
disse små mengdene på atmosfærens samlede isolerende egenskaper. Det er 
utfra dette ikke grunnlag for å påstå at klima er menneskeskapt.

Benytter man så Verdensbankens anslag for landenes utslipp så er Norges andel 
av årets utslipp 0,13%, eller 0,000078 ppm (0,06 ppm er 100%)..
Det er kort og godt bortkastet tiltak å redusere Norges utslipp av CO2! 
Det har uomtvistelig null effekt på mengden CO2 i atmosfæren. 
Det medfører store kostnader for det norske samfunnet og dets beboere! Det er 
uansvarlig bruk av fellesskapets midler, uansvarlig politikk. 

Det er mer. 
På nasjonalt nivå sørget politikerne (pådriver Kristin Halvorsen) for en 
etablering under UiO-hatten, av stiftelsen CICERO – institutt for klimapolitikk. 
Senere gjort om til institutt for klimaforskning.  Her begynte noen ansatte å 
kalle seg klimaforskere. De deltar i IPCCs rapportskriving! Og, fremfor alt gir 
de offentlig politikerne alibi for at politikken er vitenskapelig faktabasert. 
Bjerknessenteret under UiB-hatten fyller samme funksjon. 

Kort og godt, når visse ambisiøse og karriere-jagende politikere mangler 
faktagrunnlag for sin politiske aktivitet så skaper de det selv!  
Et bedragersk foretagende som har globalt omfang. Dette er manipulerende 
politikk på sitt verste! Tiltroen til politikerne er ikke stor og den blir ikke bedre 
av dette! 


