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DEN  SAMHÄLLSOMFATTANDE  LÖGNEN

Allt du behöver göra är att tala om för dem [folket] att de är under attack 
och sedan fördöma pacifisterna [förnekarna] för bristande patriotism 
[vetenskap] och anklaga dem för att utsätta landet för fara. Det fungerar 
likadant i alla länder. /Herman Göring.

Den nya klimatlagen är inget annat än en modernare form av Birgitta 
Dahls lag om tankeförbud 1984. Den kommer att bli oerhört dyr med stor 
miljöförstörelse och fattigdom men utan nytta.

Vårt klot är inte stort nog för  ’förnybart’-politiken. Vi har blivit för många 
människor för att den idén skall kunna fungera. Den politiken är vårt för 
närvarande största hot.
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Tack för din artikel i Corren David Ludvigsson !

(David är ordförande i Historielärarnas förening (HLF) och professor vid Linköping Universitet)
http://www.corren.se/asikter/debatt/mer-historia-skarper-kallkritiken-om4499412.aspx
Din artikel om källkritik går ej att kommentera, Corren har slutat med den möjligheten. 
Jag kommenterar därför i form av e-mail.
Relaterat
http://www.corren.se/asikter/debatt/gor-kallkritik-till-ett-eget-amne-om4492988.aspx

Men hur skall det förverkligas?

Hur skall man komma till rätta med samhällsomfattande lögner om inte pressen är uppriktig 
och öppen vilket inte alltid är fallet.

Under medeltiden hade vi häxprocesserna som var den tidens samhällsomfattande lögn. De 
upphörde när domstolar började fråga efter bevis.

Under sovjettiden hade vi den samhällsomfattande lögnen i Kafka som Carta 77 tog död på 
med upplysning och klarspråk.
http://www.corren.se/asikter/ledare/christian-dahlgren-att-vagra-lognens-triumf-om4469037.aspx

Det vi nu genomgår i namn av ’klimat’ är värre än både Macchiarini-händelsen på KI och 
häxprocesserna. 

Vår tids samhällsomfattande lögn är klimathysterin. 

Den förs av extremister där Johan Rockström (Romklubben) och Mp-orienterade politiker är 
mest aktiva. 
Tillvägagångssättet är följande:
”Det är lätt. Allt du behöver göra är att tala om för dem [folket] att de är under attack och sedan 
fördöma pacifisterna [förnekarna] för bristande patriotism [vetenskap] och anklaga dem för att 
utsätta landet för fara. Det fungerar likadant i alla länder.” /Herman Göring.
http://www.grundskoleboken.se/wiki/Mediekunskap_-_att_sälja_ett_krig
”Görings beskrivning över hur man säljer in ett krig till befolkningen ekar över tid och rum. 
Börjar vi analysera hur det har gått till att starta krig eller att få unga män och kvinnor att 
dö för det som sedan visat sig vara lögner, ser vi snabbt att ingen har varit så träffsäker i sin 
beskrivning som Göring.”

Myten om klimatkatastrofen vidmakthålls genom att MSM med främst SVT men där även 
TT och Corren deltar genom att inte publicera hela sanningen för tittare och läsare. RIKTIGA 
vetenskapsmän kallas ’förnekare’ och tillåts inte överföra sin allomfattande kunskap till Sver-
iges folk i nämnda media. Hur kommer vi tillrätta med det problemet genom att undervisa i 
källkritik? Källkritik kräver bred kunskap och denna breda kunskap undanhåller SVT, TT och 
Corren oss genom regelrätt censur.
http://www.tjust.com/2017/klimat/sanningen.jpg

Här exempel på klimathysterikernas myter.

”Vad säger forskarna? Det finns några få forskare som påstår att jorden inte blir varmare på grund 
av människornas förorening av atmosfären utan att det beror på naturliga orsaker. Merparten 
av alla världens forskare är dock överens om att jorden blir varmare eftersom vi förbränner 
olja, stenkol och bensin i en takt jorden aldrig tidigare varit utsatt för. Sambandet mellan den 
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ökande koldioxidhalten i atmosfären och hur mycket världens temperatur går upp samman-
faller alldeles för tydligt för att man skall kunna tro att något annat än mänsklig verksamhet 
orsakar temperaturökningen på jorden.”
http://www.nt.se/asikter/debatt/avvisa-myterna-om4493066.aspx

Ge oss journalister med ryggrad!

•  SVTs Erika Bjerström åkte till Vietnam, pekade ned i havet och menade att där hade en hel 
kyrka försvunnit på grund av ’klimatförändringar’
•  I Vetenskapens Värld kom SVTs journalister överens om att peta in ordet ’klimatförändringar’ 
helt omotiverat 22 gånger för att riktigt hjärntvätta Sveriges folk. 
•  Att tre fartyg varav två ryska isbrytare nu sitter fast i isen och att julen i Moskva var den 
kallaste på 120 år, visste du det?
http://klimatsans.com/2017/01/26/fastfrusna-i-arktis/
•  Att med nuvarande fart tar det 10 000 år för Grönlands is att smälta och då kommer vi med 
säkerhet att befinna oss i en ny istid. Den bör oroa oss och vi förbereda oss inför.

Victoria Dyring i SVT åkte till Grönland för att rapportera om en glaciär som kalvade, glaciärer 
brukar periodvis göra så. Jag tror att hennes avsikt var att skrämmas.
• Hon berättade inte att De Stora Sjöarna just då var 6° kallare än normalt. 
• Att jordens samlade ismassa ligger inom normala variationer.
• Att på den plats där Nordenskiöld landsteg på Grönland år 1883, nära där hon befann sig, 
går isranden nu två km längre ut.
• Att havens yta ej höjer sig snabbare nu än vad de gjort i 200 år.

Listan över SVTs förbrytelser mot allsidig information kan göras mycket lång. Avsikten är att 
skrämmas med klimatet för rädda människor slutar att vara källkritiska och blir då politiskt 
lättledda. 
http://www.nt.se/asikter/debatt/var-femte-misstror-medierna-om4477086.aspx

Vad säger klimatrealisterna om det?

- Koldioxid är inte någon förorening utan ett ämne som är nödvändigt för allt liv på jorden och 
som kyrkan borde förklara heligt. Om halten understiger 200 ppm dör allt liv, vi har nu 400 
ppm. Ökningen från 300 till 400 ppm har fått tom öknarna att grönska.
- Ja, koldioxid får klotet att bli varmare men inte skadligt mycket.
- Den lilla mervärmen är till övervägande del till vår fördel.
- Snart kommer vi in i en kallare period, det kan vi inte undvika och det skall vi oroa oss mer för.
- Mer koldioxid ökar fotosyntesen vilket fångar upp mer av solens strålning. Det är det bästa 
sättet att ta tillvara solens energi och mycket viktigt på vårt klot som är så överbefolkat.
- ”Sammanfaller alldeles för tydligt”, nej det gör det inte. Att påstå det är vetenskapsförfalskning 
och propaganda. Under de senaste 20 åren har jorden inte blivit nämnvärt varmare och haven 
stiger ej snabbare nu än de gjort i hundra år.
- Extremväder är inte vanligare nu än tidigare, snarare tvärt om.
- Jorden kommer snart att ha 10 miljarder människor. Då kan vi inte leva som förr, jordens 
förnybara resurser räcker inte på långa vägar till för det.
http://www.tjust.com/2017/klimat/world-population.png

Professor Peter Stilbs KTH ger en bra sammanfattning
https://www.youtube.com/watch?v=53Jm26PV-Kc
http://www.tjust.com/2017/klimat/sammanfattning.pdf



4

Vad vetenskapsmän anser

Omkring år 2000 hade många, dock mindre än hälften, av riktiga vetenskapsmän i facket upp-
fattningen att det kunde komma att bli 1.5 - 4,5° varmare (SMHI ligger något högre). Sedan dess 
har kunskapen ökat och nu anser flertalet att mer än någonstans mellan 0 och 1,5 grader på 
grund av fossilt förorsakad koldioxid behöver vi inte befara. Men den kunskapen vägrar MSM 
att förmedla. Extrempolitikern och agronomen Johan Rockström i Romklubben har givetvis en 
annan åsikt och den förmedlas ofta och gärna av MSM.
http://www.tjust.com/2017/klimat/michaels-102-ipcc-models-vs-reality.jpg
http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

I avsnittet om ’förnekarna’ i grundskoleboken finns det många felaktiga påståenden.
http://www.grundskoleboken.se/wiki/Växthuseffekten_-_förnekarna
- Parisöverenskommelsen kommer att kosta 100 000 Miljarder USD och påverka jordens tem-
peratur med 0,2° C till år 2100.
https://www.prageru.com/courses/environmental-science/paris-climate-agreement-wont-change-climate

Kennedy blev stor president bla genom att hindra Cuba från att få kärnvapen.
Reagan hånades i början men blev stor president som fick Sovjetstaten på fall.

Förhoppningen står nu till att Trump skall bli den sanningsbärare och murbräcka som når in 
även i svenska hem med information om klimatet som SVT, Corren mfl inte förmedlar. 
http://www.tjust.com/2017/klimat/fakenews.jpg

 PETITION (USA)
 We urge the United States government, and others, to withdraw from the 
 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
	 We	support	reasonable	and	cost-effective	environmental	protection.	
 But carbon dioxide, the target of the UNFCCC, is not a pollutant but a major 
	 benefit	to	agriculture	and	other	life	on	Earth.	
 Observations since the inception of the UNFCCC 23 years ago show that warming from 
 increased atmospheric CO2 will be benign — much less than initial model predictions.
 /Dr. Richard S. Lindzen
http://www.klimatupplysningen.se/2017/01/30/kanda-klimathotskeptiker-del-2-richard-lindzen/

Kanske kommer Trump, som på likartat sätt nu hånas, att bli en stor president som fick slut 
på den samhällsomfattande klimathysterin som fortlever med hjälp av statsstödd propaganda 
och manipulerande.
http://www.tjust.com/2017/klimat/level-baltic.jpg
http://www.klimatupplysningen.se/2017/02/08/smhi-och-vattenstandet-utanfor-blekinge/

Givetvis kommer klimathysterin att klinga av i takt med att människor själva märker att något 
är grundläggande fel, de påstådda klimatförändringarna infinner sig inte. Att MSM har lågt 
förtroende hos folket har MSM då sig självt att skylla. Men det är tragiskt att vi då på olika sätt 
förstört våra landskap, miljö och vårt välstånd med åtgärder utan nytta och förnuft.

Den nya klimatlagen är en sentida variant av Birgitta Dahls tankeförbud 1984.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/regeringen-foreslar-historisk-kli-
matreform-for-sverige/
http://www.ostrasmaland.se/debatt/koldioxiden-har-gett-oss-en-skonare-varld/

.



5

Oerhört	dyrt,	nyttan	obefintlig	och	skadan	mycket	stor.

Med satelliter kan man se att jorden blivit ungefär 15% grönare genom ökningen av 
koldioxid från 300 ppm till 400 ppm. Mer koldioxid är särskilt gynnsamt i torra områden 
eftersom koldioxid får växterna att tåla torka bättre. Det är oerhört viktigt för jordens 
ekonomi och i synnerhet för fattiga länder.

• parisavtalet är dött
• tyskarnas Energiewende har kraschat
• klimatprognoserna stämmer ej med verkligheten
• klimatkrisen vägrar infinna sig
• vi har fått en grönare och skönare värld på grund av mer koldioxid
• svensk ’förnybart’-politik är på väg rakt in i väggen. 

En av USA-Senatens rådgivare är vetenskapsmannen William Happer. 
”Växter skulle verkligen uppskatta om vi kunde trefaldiga koldioxidhalten. Det är vad 
barn borde lära sig i grundskolan.” Happer är kristallklar över att vi har en brist av 
koldioxid i atmosfären. 
“Ökad atmosfärisk CO2 bidrar till högre avkastning och fördelarna med måttlig 
uppvärmning överväger klart nackdelarna.”

Sveriges  ’förnybar’-politik är liksom tyskarnas Energiewende en katastrof för länderna 
och dess befolkning. Vad vi kan hoppas på är att Trumps nya klimatpolitik kommer att 
höras ända in i svenska hem och riksdag.  Regeringen lär inte lyssna.


