
1

Lars Cornell
vit@tjust.com

Det här dokumentet finns på URL:
www.tjust.com/vit/2013/granskningVV.pdf

Till Granskningsnämnden 

Jag anmäler SVT2,  Vetenskapens Värld 2013-03-04 20.00
www.svt.se/vetenskapens-varld/se-program/del-8-64?autostart=true
till granskningsnämnden för osaklighet med extrem rödgrön politisk avsikt.

I programmet intervjuar allarmist-journalisten Victoria Dyring en annan allarmist-
journalist, Jens Ergon. Han har varit aktiv i rödgröna extremiströrelsen Attac. 
Det framgår av flera artiklar han skrivit att han är mer intresserad av gödgrön 
politisk påverkan än av sann förmedling av vetenskap. 

Det som sägs om IPCC’s kommande rapport stämmer ej överens med verklighe-
ten. Jag har själv ägnat den rapporten, IPCC WGI Fifth Assessment Report, några 
dagars studier och Jens Ergons framställning stämmer inte överens med innehållet.

Det här är viktigt eftersom SVT har en central roll som opinionsbildare. Man ser 
hur den gröna vänstern infiltrerat nyhetsflödet och förmedlar en ensidig och 
förvrängd bild. Det är ett hot mot den svenska demokratin eftersom demokrati 
kräver allsidig kunskap. 
Uppenbarligen försöker man skrämma svenska folket till rödgrön lydnad.

Jag kräver att programmet fälls för ensidighet och osaklighet.

Jag kräver att den motbild som finns förmedlas på följande sätt:

1) Lennart Bengtsson, medlem i Kungliga Vetenskapsakademien intervjuas. 
Han är varken allraminst eller förnekare utan sann vetenskapsman och har 
gjort en bra sammanfattning “Skräms inte med klimatet!” här
https://dl.dropbox.com/u/19152363/LB_Katt.pdf

2) Ann Löfving-Henriksson och Lena Krantz intervjuas.
Med alltför mycket fokus på den nu snart döda klimatbubblan glömmer man 
bort koldioxidens positiva effekter. Med mer koldioxid har vi fått en mycket 
grönare jord (6 - 13% sedan 1980), öknarna hindras från att breda ut sig och 
den svenska skogen växer så det knakar. Förra året blev ett rekordår för skörd 
av majs och vete. Den som söker allsidig kunskap kan hitta lättläst information 
av Ann Löfving-Henriksson här
www.theclimatescam.se/?s=Enrichment

“Innan decenniet är över så kommer vetenskapen att ha insett 
att om det är tack vare vår förbränning av fossilt kol 
som vi har lyckats berika atmosfären med koldioxid 
så är det det bästa mänskligheten gjort för livet på jorden”
/Sten Kaijser professor Uppsala
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“Mitt huvudsakliga engagemang har med tiden kommit att få inriktningen att 
protestera mot de överdrifter och ibland rena lögner som media visar i TV och 
skriver i olika tidningar. Vi behöver information, inte desinformation, för att 
kunna fatta de beslut som gör mest nytta i framtiden.”
/Lena Krantz

3) En sansad ej extrem journallist som rapporterar om engelska Met Office’s och 
tyska “SMHI’s”  U-sväng samt IPCC’s ordförande Rajendra Pachauri erkännande 
att IPCC haft fel och att jorden inte blivit varmare på 17 år.
www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2013/03/UAH-feb-2013.jpg

4) Att Vetenskapsredaktionen ställer miljardkronorsfrågan (*) till samtliga 
svenska partiledare.
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Koldioxid är växternas mat. Den ger oss bröd på bordet, mjölk till våra barn 
och fisk i havet. Att våra satelliter nu ser en grönare jord (6 - 13% sedan 1980) 
beror mycket på att koldioxidhalten ökat från 300 till 400 ppm. Öknarna 
hindras från att breda ut sig och den svenska skogen växer så det knakar. 
Förra årets skörd av majs och vete blev rekordstort.

För mycket koldioxid är inte bra, men klimatfaran är överdriven. 
Havets höjning har i 180 år varit ca 3 mm/år men senaste åren inte mer 
än 2 mm. Jordens temperatur beror på så mycket annat än koldioxid, 
det har även IPCC börjat inse. Deras nästa rapport AR5 kommer att 
publiceras senare i år, men redan nu är mycket känt om innehållet.

Om ni partiledare hade en Aladdins lampa och fick bestämma vilken 
koldioxidhalt vi skall ha på vår jord, vilken nivå skulle ni då välja?

/Lars Cornell
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