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Med brevet följer boken Klimatkarusellen av Elsa Widding.
Det är en gåva från mig till kommunen. Läs den och låt den cirkulera.

Klimatdebatten har för länge sedan tappat all sans
och balans och den som inte inser det är blind.
Kunskap är nyckeln.
Jag var 11 år, det var 1947 och jag tog mina första steg på vetenskapens väg.

Först buss till Gamleby och därifrån tuff-tuff-tåg till Västervik. Läroverket heter
nu Ellen Keys skola. En av de viktigaste uppgifterna skolan har är att lära eleverna källkritik. Det är ingen lätt uppgift när propagandan är så stark att även
lärare och politiker blir förvirrade.

För våra barns goda framtid bör vi basera planer på vetenskap i stället för den
propaganda som tidningar och SVT förser oss med.
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År 2014 kom FN-IPCC med sitt vetenskapligt mycket tunga dokument AR5.
Men inte en enda gång har VT och SVT ens försökt att berätta för folket vad som
verkligen står där. När kommunen bjuder in klimatinfluensern Emma Sundh
som för 15 000:- i arvode förmedlar ännu mer propaganda blir besvikelsen stor.
Kommunens kostnader redovisas till fem miljoner kronor och innefattar såvitt
jag vet ingen höjd vetenskap i nämnda ämnen.
- Vår tanke var föreläsningar med forskare, inte med en influenser.
/ Mariann Gustafsson.
På det replikerade Sverker Thorén,
- Det var tänkt som ett tidigt inspel i arbetet med den avfallsplan,
och den energi- och klimatstrategi vi ska ta fram.
Vore det inte bättre att basera det arbetet på vetenskap i stället för propaganda?
En propaganda som är så kraftfull att den redan nu underminerar vår demokrati.
Propagandan är så välfinansierad och organiserad att tom MSB, Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, blir vilseledda [Ref sid 19].
Christoffer Nielsen, chefredaktör på Västerviks Tidningen, varför sover du och
din personal? Ni gör inte det granskande jobb en tidning skall göra.
Greta Thunberg sa i FN “Lyssna på vetenskapen.” Tycker inte även du att det
var ett bra råd?
Jag yrkar som medborgarförslag / E-förslag,

att kommunen genomför effektiv utbildning i ämnen som energi, koldioxid,
klimat, fotosyntes, miljö och klimatekonomi.
Målgrupper skall vara kommunens tjänstemän som arbetar med dessa frågor,
politiker, lärare och elever i gymnasiet.
Som litteratur föreslår jag Staffan Mörners nyutkomna bok ”Borde man oroa
sig för klimathotet”. Staffan är lärare och kan kanske anlitas som kursledare.
För lätt tillgänglig kunskap rekommenderas Klimatkarusellen av Elsa Widding.
Jag yrkar att hon inbjuds som föreläsare inför Kommunfullmäktige och kommunens lärare.
Varför är inte professorer oroliga för klimatet?

http://www.klimatupplysningen.se/2020/05/27/professorerna-ar-inte-oroliga-klimatet/
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