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VEM ANSER VAD I KLIMATFRÅGAN
En sammanställning av åsikter.

- - -

Förklara för mig och alla som inte heller förstår,
varför det bor många fler människor i Skåne än i det tio
grader kallare Lappland om värme är ett stort problem.

- - -
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VEM ANSER VAD ?
Om du hittar fel eller har intressant komplettering att föreslå, kontakta mig på vit@tjust.com
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TCR
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Johan Kuylenstierna 		
Klimatpolitiska rådet		
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2020-2100
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Pererik Åberg, meteorolog SVT				
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Torben Koenigk SMHI/TV4
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SMHI websidor [2]		
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[5]

1-4°
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IPCC-AR5 (år 2014)

1,6

ca 1°
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Lennart Bengtsson, prof. [6]
Lars Bern, bred kompetens.
Elsa Widding, [6]
Gösta Pettersson, prof. [6]
Staffan Mörner [6]
Lars Cornell (denna rapport)
Tege Tornvall, journalist [6]
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[5]			
[5]
[5]
[5]
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0,6°
0,4 m
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Clintel.org
Klimatupplysningen.se
Klimatsans.com
Gruppen Lewis & Curry

JA

NEJ
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NEJ
NEJ

NEJ

NEJ

[5]			NEJ
[5]			 NEJ
[5]			 NEJ

NEJ
NEJ

1,35

0,6°

Observeta att åsikten om demokratin helt följer den alarmistiska nivån. Fundera på om det
kan finnas något orsakssamband. Har man kanske en alarmistisk hållning därför att man vill
avskaffa demokratin och i stället införa global planekonomi?
[1] TCR, (transient climate response) indikerar temperaturhöjning om ca 100 år vid fördubblad koldioxidhalt.
[2] Det beror alldeles på var man läser någonstans.
[3] “någonstans 3 - 4 grader varmare om en generation”, GS i SVT.
[4] IPCC-AR5, WG1AR5_TS_FINAL ”With high confidence the transient climate response (TCR) is positive,
likely in the range 1°C to 2.5°C and extremely unlikely greater than 3°C, based on observed climate
change and climate models”. Medianvärdet blir 1,6. Kombineras det med en ökning av koldioxidhalten till
500 ppm blir det ca en grad.

[5] De står IPCC-AR5 nära även om de är mycket kritiska till att klimatmodellerna överdriver
koldioxidens styrka som växthusgas.
[6] Se litteraturbilaga.
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ORGANISERAD PROPAGANDA
https://www.coveringclimatenow.org/about

Varifrån får Erika Bjerström och hennes kollegor sin propaganda och varför är
hon så faktaresistent? Kanske använder hon/de CCNnow som källa.
Covering Climate Now, CCNow, är ett globalt journalistinitiativ grundat i april
2019. Bland 400 partner märks SVT, TV4 och Expressen. Syftet är att driva starkare
klimatbevakning och att tillhandahålla berättelseidéer och bakgrundsbeskrivningar. Kort sagt skall CCNnow poroducera och publicera propaganda med ett
klimathot, underförstått koldioxidhot, som dogmatisk grund. CCNnow bevakar
omröstningar och demonstrationer och behöver inte vara politikt neutral. Något
överraskande står som sista punkt, ”God klimattäckning är lyhörd för publiken,
accepterar konstruktiva förslag och korrigerar fel omedelbart.”
SR/SVT och Erika Bjerström ignorerar konsekvent IPCC-AR5 (*), clintel.org
och klimatupplysningen.se trots att en majoritet av världens vetenskapsmän i
facket tillhör den åsiktsgruppen.
Följande två citat taget ur pressen de senaste dagarna.
“Erika Bjersten har ljugit så ofta i SVT att vi nu nått den punkt att vi kan utgå
från att det hon säger är fel därför att just hon säger det. Victoria Dyring som
symbol för inköpta klimathotsprogram är på väg i samma riktning.” / <nn>
“För jävligt att mina skattepengar skall gå till antivetenskaplig propaganda.” / JP

*) Det är viktigt att skilja mellan FN-IPCC som politisk organisation med globalisering
och planekonomi som mål och IPCC-AR5 som mycket tungt vetenskapligt dokument.
Bakom AR5 står kanske ej så mycket som 97% (siffran 97% nämnd av Jan Helin
programdirektör på SVT i svar till Granskningsnämnden (det praxisbildande SB
220/10) men dock en majoritet av världens vetenskapsmän i fackområdet.
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Man ser ibland påståendet att IPCC är en vetenskaplig organisation. Det är
FEL. IPCC är en politisk organisation under FN. Den politiska strävan är att
genomföra global politk med central makt över jordens resurser vilket innebär
planekonomi som i forna Sovjet, Maos Kina, Hitler-Tyskland och N.Korea. Sådan
planekonomi kan inte införas utan att avskaffa nationernas demokrati och kan
inte upprätthållas utan censur och propaganda. Censur (i form av ensidighet)
och propaganda är redan nu markanta inslag i SR/SVTs verksamhet.
Pressens makt med agendadrivande journalister har gått över styr. Den sägs
vara en garanti för vår demokrati men har genom ensidighet och censur blivit
vår demokratis stora hot.
Att vi måste avskaffa vår demokrati har tydligt framförts av:
- Johan Rockström, charlatan och domedagsprofet.
- Pär Holmgren, domedagsprofet och politiker EU/Mp.
- Fridolin, politiker Mp.
- Åsa Romson, politiker Mp.
- Greta Thunberg, influencer.
- Christiana Figueres, fd. cheftjänsteman på IPCC.
De är exempel på människor som är öppna med att de vill att vår demokrati
skall avskaffas.
Lysssna på vetenskapen, sa Greta Thunberg i FN. Där satt 12 politiker i panelen,
inte en enda vetenskapsman var närvarande. Sedan åkte FN-chefen Antonio
Guterres till Madrid och mullrade på som vanligt. Han framförde ett flertal lätt
bevisbara lögner, se 30 minuter in i följande program:
https://www.youtube.com/watch?v=JAlzp0dbcpA

Men om detta är svenska journalister tysta. I stället för att granska och avslöja
som är journalistkårens viktigaste uppgift är SVTs journalister maktens medlöpare och megafoner. Några av SVTs journalister är rent utav ohederliga.
Anne Lagercrantz, chef nyhetsdivisionen skriver,

https://www.svt.se/svt-bloggen/post/svts-nyhetsjournalistik-viktas-om/

”Vi överöses av nyheter – det vi saknar är sammanhang och förståelse, och det
ska vi med all kraft försöka bistå med och snabbt ge hela bilden. ... Vi kan begripa
bättre när parter resonerar och väger fördelarna och nackdelarna mot varandra.”
Det är bra tänkt. Men varför blir det inte så? Det är bara tomma ord.
https://klimatupplysningen.se/elsas-efterlysning-av-kunniga-roster/

En person som så uppenbart och bevisbart ljuger som FN-chefen
Guterres i Madrid skall vi inte ge vårt förtroende.
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Svensk ny litteratur
SVT beställer, köper och sänder propaganda i riklig mängd. Svensk förstklassig
vetenskaplig litteratur förbigås av SVT med tystnad. Det är ett kraftfullt bevis
för att SVT är ett propagandaorgan och ej följer det uppdrag som givits.
De svenska författarna är varken klimatförnekare eller alarmister. De håller sig
genomgående till budskapet i AR5. Bland svensk litteratur märks:

Staffan Mörner, nyligen utkomna bok Klimathotet? redovisar gällande vetenskap på ett lättläst sätt. Lämplig för undervisning.
www.klimatupplysningen.se/2020/05/04/en-faktarik-bok-om-klimatet/

Gösta Pettersson, professor em. i Lund skärskådar med Falskt Alarm vissa vetenskapliga aspekter och avslöjar brister i vetenskapligt underlag och metodik.
Lennart Bengtsson, professor em. klarlägger i Vad Händer Med Klimatet vad
som gäller för vetenskapen i AR5 på ett lättförståeligt sätt.
Tege Tornvall, vetenskapsjournalist, anlägger längre perspektiv i boken
Tänk om Det Blir Kallare.
www.frihetsportalen.se/2018/12/tank-om-det-blir-kallare/

Elsa Widding, med bakgrund i Vattenfall och Energidepatrtementet tar ett helhetsghrepp på vetenskap, politik och ekonomi med Klimatkarusellen.
https://klimatupplysningen.se/elsas-efterlysning-av-kunniga-roster/

Lars Bern, är en vetenskapsman med stor bredd. Han tar upp dagsaktuella frågor
i bloggen, ANTROPOCENE.SE Lars Bern om SVT:s dolda agenda,
“Vi desinformeras systematiskt av PublicService som vi årligen betalar nio miljarder skattekronor till för att vi skall hållas informerade ... skall ge oss opartisk
information, det gör de således inte. Vår PublicService har lojaliserat sig till 100%
med ena sidan.” [9 min in i programmet] “Något mer partiskt kan man inte hitta”.
www.youtube.com/watch?v=JAlzp0dbcpA
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Jacob Nordangård, fil. doktor, tar upp den historiska och politiska bakgrunden
till klimatfrågan i böckerna En Obekväm Resa samt ROCKEFELLER en klimatsmart historia. Här berättar han nur nesligt han blev behandlad på SVT
vid en intervju med Bodil Appelquist. Den blev ej sänd efetrsom den ej var
propagandistisk.
klimatupplysningen.se/2014/03/13/bok-forfattare/
klimatupplysningen.se/2019/09/23/lilla-gretas-korstag-mot/jacobnordangard.se
klimatupplysningen.se

är den största svenska bloggen i ämnet miljö, koldioxid, energi och klimatekonomi med politiska och journalistiska aspekter.
clintel.org

är en internationell sammanslutning med fn. 840 vetenskapsmän som går till
storms mot den falska journalism som omgärdar klimatfrågan.
https://clintel.org/clintels-rad-for-framtiden-bekampa-virus-inte-koldioxid/
ericsoniubbhult.se

Jan Ericson (M) hör till Riksdagens mest kunniga i dessa frågor. Han är även en
av Sveriges viktigaste opinionsbildare.
lomborg.com

Bjørn Lomborg tillhör världens elit av klimatekonomer. Eftersom han ej är
alarmist utan vetenskapsman förekommer han aldrig i SVT. Däremot har han
flera gånger debatterat i SvD bla mot Rockström som han fullständigt klädde av.
sv.wikipedia.org/wiki/Bjørn_Lomborg
https://www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning
De flesta av oss baxnar inför upplysningen att det dödliga hot som värmen står för är pyttelitet
i jämförelse med hotet från kylan. 17 gånger fler dör av extrem kyla än av extrem värme.
www.svd.se/bjrn-lomborg-ett-storre-hot-an-uppvarmning

Lomborg: Håll dig till data, Rockström

www.svd.se/lomborg-hall-dig-till-data-rockstrom
www.swebbtv.se
www.co2science.org https://co2coalition.org
www.klimatbalans.org/blog
www.klimatupplysningen.se/lank-lastips/lankar/

År 2016 belönades Fredrik Charpentier Ljungqvist med Svenska Dagbladets och
bokklubben Clios årliga historikerpris ”för sin förmåga att ge välgrundade och
pedagogiska översikter över det förflutnas skeenden”.
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