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Matilda Ernkrans (S) !

Kopia till
Irene Oskarsson (KD),
Anita Broden (FP),
Johan Hultberg (M), 
Josef Fransson (SD).

Riksdebatten med dig 12.57 i dag den 4:e juni visar att vi i höstens val har endast 
ett parti att rösta på och det är SD - Sverigedemokraterna.

Josef Fransson vågar säga sanningen 'att kjesaren är naken'.
Han är kunnig i ärendet vilket de flesta av er andra inte är.

Med koldioxid är det som med ylletröjor, den första värmer och den andra 
också. Men den tionde, och vi är där nu, gör varken till eller från.
IPCCs AR4 blev totalt fel redan efter 5 år. 
På samma sätt kommer det att gå med AR5.

- Jorden har inte blivit varmare på 18 år.
- Sverige inte varmare på 25 år.
- Tyskland har blivit kallare under den tiden.
- Jordens isar är nu de mest omfattande på 30 år.
- Havet stiger inte snabbare nu än tidigare, 2 - 3 mm/år.
- Vi har inte mer extremväder nu än tidigare.
- Öknarna blir grönare, de växer igen på grund av koldioxidgödsling.
- Sverige växer som aldrig tidigare på grund av koldioxidgödsling.

Tänk om! 
Visst skall vi vara sparsamma med jordens resurser, men när man som du 
och några till skräms med koldioxid då blir det helt fel!

Läs själv vad IPCC skriver i den vetenskapliga delen och lita inte på vad du hör andra säga att IPCC säger eller vad som står i den politiserade sammanfattningen.

Der Spiegel skriver om 'Energiewendes' kollaps:
- Ju mer de gröna försöker fixa röran, desto värre blir det.
Överallt har Tysklands energirevolution gjort landets energi dyrköpt, opålitlig,
förstört de idylliska landskapen och härjat regnskogar utomlands.
De tyska socialdemokraternas partiledare Sigmar Gabriel, tidigare Miljöminister nu
vicekansler och Näringsminister, säger om den tyska klimatpolitiken “ist helle Wahnsinn”.

Se
www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf

Hälsningar
Lars Cornell

--------------------
Den vetenskapliga delen av IPCCs rapport AR5 anger 0,19 - 0,66 m för havshöjningen till år 2100. Det är ju inget att oroa sig för. Eller hur?

Stora kuststäder sjunker i mycket snabbare takt än havsnivån 2-3 mm/år, som New Orleans (3-10 mm/yr), Jakarta (6-22 mm/yr) och Bangkok (10-28 mm/yr). 
IPCC AR5 WG2 har rätt i att det bästa svaret på klimatförändringar är anpassning. 

www.tjust.com/vit/2014/20091016MRT.png

www.tjust.com/vit/2014/green-desert.png
--------------------
.



