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Anmälan till Granskningsnämnden,  ad hominem
SVT-Rapport 2015-06-12 19.48.

Först måste jag berömma SVT som uppmärksammat Heartlandkon-
ferensen. Det är ett trendbrott som jag hoppas håller i sig.  Tyvärr 
sköter sig SVTs röd-gröna journalistkår återigen så att det föranleder 
klander.

Erika Bjerström klandras för yttrandet,  
De är inte många men de har kol- och oljeindustrins pengar i ryggen. 

Den uppenbara avsikten var att misstänkliggöra hela grupper som ej 
delar Bjerströms extrema uppfattning. Påståendet är dubbelt fel-
aktigt och med förnedrande avsikt av arten ad hominem.  
•  ”De” som ej delar Bjerströms uppfattning  är i majoritet. 
•  ”De” har ej kol- och oljeindustrins pengar i ryggen så som 
     visas i det följande.
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Om det vore en enstaka händelse skulle det kunna förlåtas, se ref 2. 
Men eftersom det är ett med röd-grön-politisk avsikt systematiskt 
’pumpande’ av klimatalarmism från SVTs journalistkår, se ref 1, sam-
tidigt som andra mer återhållsamma, mer kunniga och sansade grup-
per aldrig får komma till tals i SVT, kan det skedda ej tolereras. 

Jag/vi kräver att Granskningsnämnden fäller inslaget för osaklighet, 
ensidighet och med inslag av ad hominem med avsikt att på oetiskt 
sätt misstänkliggöra.

Jag/vi kräver att SVT ger ämnet en allsidig belysning och att de 
återhållsamma och klimatsansade ges lika stort utrymme i SVT som 
de alarmistiskt lagda. Jag/vi kräver att SVT redovisar att IPCCs mo-
deller, som allmänheten sätter stor tilltro till, visat sig vara till 96% 
felaktiga på så sätt att de överdriver koldioxidens betydelse som 
växthusgas.

Om nätverk och ’oljeindustrins pengar’ finns det mycket utredning. 
Boken  Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång re-
dogör för klimathysterins uppkomst, politik, finansiering och drivkraf-
ter. Där och i ref 5 samt 8 visas att Bjerströms påstående saknar stöd. 
Jacob Nordangård har forskat i ämnesområdet, följande urval av citat 
illustrerar. 

------------------- Del 1
Jag gick igenom de beskyllningar som fanns om att kritiska forskare var avlö-
nade av oljebolag för att misskreditera AGW men fann att detta i de flesta fall var 
substanslöst. Jag såg istället ett antal forskare som faktiskt stod upp för ett veten-
skapligt förhållningssätt och som inte lät sig köpas av politiska trender och feta 
forskningsanslag. Istället gick det att se hur oljebolag faktiskt pumpade in pengar 
på projekt som istället omhuldade Al Gores domedagsbudskap. Det var omvända 
världen och svårbegripligt. 

Det omkullkastade påståenden som de troende predikade. Speciellt avsåg detta 
att ett antal amerikanska oljemiljardärer tidigt engagerade sig och att de föror-
dade ett fördjupat överstatligt samarbete för att möta problemet. De landade ofta 
i neomalthusianska uppfattningar om att den stigande världsbefolkningen inte 
kunde mättas med jordens tillgängliga resurser. Det krävdes kontroll av resurser 
och människor. Det var ett synsätt som även kom att anammas av delar av den 
miljörörelse som jag en gång ingått i. Människan som syndaren. Ekofascistiska 
och misantropiska tendenser. Extremism.
Samtidigt var gamla oljemogulerna Rockefellers stiftelser ytterst generösa. Ett 
antal av domedagsprofeterna stod på deras lönelista. 
Hur var det nu med de där onda oljebolagen som finansierade alla hemska ”kli-
matförnekare”?
------------------- Del 2
Desmogblog beskyller mig för att vara en desinformatör i  “the global warming 
denial industry”. En verksamhet som sägs vara välsignad och gödd av pengar 
från de skrupellösa industrialisternas kassakistor. Att gå ut i offentligheten med 
sin klimathotsskepticism är dock ingen kassako. Mitt arbete sker helt på ideell 
basis. Jag understöds inte av de gigantiska summor som Rockefellerbröderna 
ger Al Gore för att sprida sina falska förkunnelser om planetens undergång. Jag 
bjuds inte in till Prins Charles klimatväckelsemöten för storföretag eller har råd 
att betala avgift och helikopterresa till World Economic Forums klimathotsträffar. 
Det är förbehållet den elit som förleder massorna och korrumperar vetenskapen. 
Ett gäng hycklare med hybris som verkar ha tappat all mänsklighet.



3

------------------- Del 3
Det var Global Governance i praktiken. Top-down. GLOBE hade avdelningar på 
stort sett alla kontinenter. En riktig hydra. En varg i fårakläder.
Det blev allt svårare att vara kvar i den snäva åsiktskorridoren på universitetet.
Att de drev helt andra agendor än vad man kunde vänta sig. Att klimathotets 
uppkomst hade tillkommit genom understöd från oväntat håll som amerikansk 
militär och den oljeindränkta maktfamiljen Rockefeller. 
... och berättade efter en stund att hans egen universitetsavdelning nyligen hade 
fått pengar från Rockefeller Foundation. Romklubbens tankar och ideologi var 
djupt förankrad på många håll.

Högröd i ansiktet tog kvinnan [Anika Agebjörn, journalist, miljöaktivist, politiker 
för Mp] fram min avhandling och sa att om mina slutsatser vore sanna skulle 
det vara en sak för Uppdrag Granskning. Det utmanade uppenbarligen hennes 
världsbild. Hon sa dock att hon inte hade läst avhandlingen förutom slutkapitlet. 
Det som stod där var dock i hennes ögon högst upprörande. Det handlade om 
hur bland annat Greenpeace medverkat i allians med storföretag som Unilever 
och att miljöorganisationer på EU-nivå inte agerade självständigt utan var bero-
ende av finansiering från EU-kommissionen och storföretagens stiftelser. ...  så 
innebar det att de inte fick kritisera EU:s miljöpolitik.
Att den finansiella elit de själva ofta var mycket kritiska till utnyttjade dem. Jag 
svarade henne att Greenpeace förvisso inte tog emot pengar från EU-kommis-
sionen eller storföretag. Däremot så tog de emot bidrag från storföretagskopplade 
stiftelser. En av dessa var European Climate Foundation där både Hans Joachim 
Schellnhuber och Anders Wijkman hade agerat rådgivare. Internationellt har 
Greenpeace även accepterat stora bidrag från Rockefellers stiftelser.
Greenpeace partnerskap med företag som Unilever var också väldokumenterat. 
Senare fick jag även vetskap om hur Greenpeace hade agerat i team med Philips 
när glödlampsförbudet genomdrevs.
Jag kunde konstatera att Greenpeace var långt ifrån den ädla aktivistorganisation 
som räddade världen från de skrupellösa kapitalisterna. 

Vi kommer förstås aldrig att kunna mäta oss med det klimatindustriella komplex-
et sett till pengar men vi har något mycket viktigare. En strävan efter sanning och 
vetenskaplig integritet. I slutändan kan det komma att stjälpa tuvan...
------------------- Del 4
Metoden följer en känd utpressningstaktik genom att skapa de hot som man där-
efter varnar för och slutligen erbjuder lösningen på. Det kan inte beskrivas som 
något annat än en djupt bedräglig maffiametod.
Dessutom uppstod stor komik när jag av vissa kommentatorer anklagades för att 
ha täta band med oljelobbyn...
-------------------

I ref 7 finns ytterligare underlag som beskriver situationen.

SVT klandras för ensidighet, information utanför den smala åsiktskorridoren 
tillåts ej. Den nämnda ensidigheten är möjlig endast med Granskningsnämndens 
medhjälp, ref 2. Följande är exempel på vad SVT undanhåller och utgör således 
en kunskapsskuld till Sveriges folk. 

Vetenskap som SVT undanhåller Sveriges folk
 http://www.klimatupplysningen.se/2015/06/16/myterna-faller-en-efter-en/

1 Jorden har ej blivit signifikativt varmare på 18 år.
 Den dementi som SVT gjorde om detta vad förfalskad vetenskap.
 www.klimatupplysningen.se/2015/06/07/kritiserad-artikel-fornekar-uppvarmningspausen/
2 IPCCs klimatmodeller som människor sätter stor tilltro till har visat sig vara till
  96% felaktiga. De visar för stor uppvärmning och för hög klimatkänslighet. 
 http://antropocene.se/2015/april/nagra-kommentarer-till-kvas-klimatyttrande.html
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3 Antarktis som håller 90% av jordens ismassa tangerar nu isrekord.
 http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html
4 Isavsmältningen på Grönland, som håller 7% av jordens ismassa, är en 
 månad senare än normalt. Delar av Gönland genomgår rekordkyla.
5 Himalayas glaciärer är normalstora.
6 Arktis ismassa ligger inom normala variationer.
7 Haven höjs ej mer än normalt. Den av Klein/Dyring rapporterade 
 accelererade höjningen var felaktig, SVT har ej dementerat det.
8 På grund av ökad halt av koldioxid har jorden blivit mycket grönare. Det är
 av stor ekonomisk betydelse särskilt för fattiga länder. Även öknarna har
 blivit grönare och mer koldioxid gör att växter tål torka bättre.
9 De överhettade korallerna i Thailand som Mitt I Naturen berättade om 
 var ej överhettade utan dog av smutsigt vatten. SVTs korrigering saknas.
10 Korallöarna är ej hotade. Många av dem rapporteras växa.
11 Stora Barriärrevet anses ej längre vara hotat.
12 Kustområden i Vietnam, Bangladesh och Venedig för att nämna några 
 exempel sjunker på grund av att marken/jordytan där sjunker.
13 Mycket talar för att vi, på grund av cykliska förändringar i solen, går 
 mot en kall period.
14 En majoritet av världens vetenskapsmän av facket anser att koldioxid 
 som människorna släpper ut är en växthusgas som gör att 
 jorden blir varmare, AGW. En majoritet av denna majoritet anser 
 att denna uppvärmning är godartad och inget att oroa sig för.
15 Allt fler vetenskapsmän mfl anser att mer koldioxid är till större 
 nytta än skada för oss och vår jord.
16 Havens skadliga försurning på grund av koldioxid är en teknisk 
 omöjlighet att åstadkomma.
17 Isbjörnarna förökar sig och mår bra. På vissa ställen har de blivit 
 till en plåga.
18 Det vi verkligen borde oroa oss för är inte koldioxid och en 
 något varmare värld utan den kommande lilla och stora istiden.

Fakta om energi och ekonomi som SVT undanhåller Sveriges folk 

1 Vindkraften subventioneras med drygt 2 miljarder kronor/år i elcertifikat. 
 I slutänden blir det svenska hushåll som tvingas betala det.
 Med pålägg och förluster i elnätet blir det ca 1 600:- per år och 
 genomsnittlig löntagare.    http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf
 Till ovanstående kommer andra subventioner. 
3 Mycket forskning pågår nu i världen på kärnkraft Gen4. Indien har redan 
 kärnkraftverk Gen4 i drift. I Sverige förekommer ej sådan forskning på 
 grund av mentala låsningar.
4 Det skulle gå åt två jordklot för att täcka vårt energibehov med bioenergi. 
 Sveriges transporter (bensin och diesel) förbrukar 80 000 GWh/år vilket är 
 ungefär lika mycket som svensk kärnkraft producerar. 
 Man anser att bioenergiproduktionen (solens och koldioxidens fotosyntes) 
 är 0,1 W/kvm. Med 50% utbyte skulle det således åtgå 200 000 kvadrat-
 kilometer produktionsyta vilket är mer än vad Sverige med sina 447 000 kvkm 
 har. Bioenergi är således inte en framkomlig väg att ersätta Sveriges 
 fossila drivmedel.
5 Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges 
 skogar. Så är det fortfarande.
6 Ny vindkraft kostar ca 60 öre/kWh. Det skall jämföras med den kärnkraft vi 
 har nu och uppemot 40 år framåt som producerar el till ca 25 öre/kWh.
7 Vindkraft kräver ca 50 gånger mer av jordens resurser i form av betong, stål, 
 koppar, neodym och plast och tusenfalt mer landskapsyta än vad kärnkraft 
 gör och då kan bränsle få vara inräknat. Det är således bedrägligt att kalla 
 vindkraft för ’förnybart’ men ej ge kärnkraft samma epitet.
8 Det varnas nu för att vindkraft har betydligt större skada på 
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 människors hälsa än vad man tidigare räknat med.
9 Christiana Figueres, the Executive Secretary of UNFCCC, har tydligt klargjort 
 att FN nu strävar mot en världsomfattande planekonomisk ordning, ref 7.
 Klimatet är en sekundär fråga.
10 Det går åt en del fossilt bränsle för att tillverka  2 - 3 delar biobränsle 
 till transportsektorn.
11 Produktion av biobränsle är begränsad. Det kommer att ta mer än decennium 
 för biobränsle att nå 5% av marknadens behov, och mer än så kan det inte nå. 
 Det är alltför litet för att kunna utgöra ett alternativ till något annat. Ref 8 sid 124.
12 ”Miljörörelsen i form av European Environmental Bureau (EEB) ansåg att förslaget 
 skulle dras tillbaka för att biodiversiteten och djurliv hotades. Livscykelanalyser 
 hade dessutom visat att biodrivmedel inte hade någon positiv effekt för att 
 bekämpa ”klimathotet”. Det hela skulle dessutom kosta skattebetalarna stora 
 summor pengar till ingen nytta. .. EEB blev på detta sätt den första miljö-
 organisationen som granskade biodrivmedel kritiskt”  ref 8 sid 151.
13 GLOBE ingår i ett komplext nätverk av infl ytelserika aktörer, ref 8 sid 249.
 Ett litet antal människor i IDEA, Romklubben, Aspen och Världsbanken har haft 
 stor makt att styra fi nansiella fl öden. Det ger intryck av att många organisationer 
 agerar självständigt när allt i själva verket sammanstrålar i en liten policygrupp.
 Stiftelserna Rockefeller och Ford Foundation har utövat ett mycket stort infl y-
 tande över miljö- och klimatfrågorna alltsedan 1960-talets slut. ref 8 sid 251.
 De överordnade policygemenskaperna har utnyttjat potentialen hos miljöor-
 ganisationerna som legitimerande röster. Ref 8 sid 253.
 Organisationer som Greenpeace, WWF mfl  har fi nansierats av fonder som i 
 sin tur erhåller kapital från olje- och kolintressenter.
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BILAGA  1

HEARTLAND KONFERENSENS SPONSORER

Som syns är det övervägande idella organisationer som sponsrar. Inte ett spår 
av  “... kol- och oljeindustrins pengar i ryggen” som Bjerström påstod.

Reality News Media Group, Dissemination of truth
http://www.realitynewsmedia.com/news/

National Association of scholars
http://www.nas.org/

Committee for a constructive tomorrow
http://www.cfact.org/

Carbon Sense Coalition, The Carbon Sense Coalition is a voluntary group of people 
concerned about the extent to which carbon is wrongly vilified in Western societies.
http://carbon-sense.com/

The Heritage Foundation
http://www.heritage.org/

John Locke Foundation
http://www.johnlocke.org/

Competitive Enterprise Institute
https://cei.org/

MRC, Media Research Center
http://www.mrc.org/

Colderside, The Colder Side of Global Warming
http://www.colderside.com/

Texas Public Policy Foundation
http://www.texaspolicy.com/

Leadership Institute
http://www.leadershipinstitute.org/

The American Spectator
http://spectator.org/

CO2 Science
http://www.co2science.org/

PRI, Pacific Research Institute
http://www.pacificresearch.org/home/

Northern Virginia Chapter of SEEE
Scientists and Engineers for Energy and Environment
http://vaseee.org/ 

ICSC, International Climate Science Coalition
http://www.climatescienceinternational.org/

EIKE, Europäisches Institut für Klima und Energie e.V.
http://www.eike-klima-energie.eu/

Australian Taxpayers’ Alliance Fighting tax, Regulation & Waste
https://www.taxpayers.org.au/

Science & Environmental Policy Project
http://www.sepp.org/

Ayn Rand Institute.  “a philosophy for living on earth”
https://www.aynrand.org/


